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Opis badania

MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA
MIROSŁAWA PRAJSNER

1. Podstawowe dane o projekcie
Projekt badawczy: „Problemy związane z piciem alkoholu, używaniem
narkotyków i przemocą rówieśniczą w szkole
- w ocenie rodziców”
Klient: Urząd Miejski w Policach
Wykonawca:
Autor raportu:

Metoda

Pracownia Badawczo - Psychologiczna MIRABO
Pracownia Badawczo - Psychologiczna MIRABO
Mirosława Prajsner

badawcza:

badanie ilościowe w formie
(z zapewnieniem anonimowości)

ankiety

audytoryjnej

Próba badawcza: rodzice uczniów - szóstych i siódmych klas szkół podstawowych
oraz trzecich klas gimnazjów
Realizacja badań terenowych: maj/czerwiec 2019
Liczba badanych : 287
102 rodziców uczniów szóstych klas szkoły podstawowej (10 klas)
98 rodziców uczniów pierwszych klas gimnazjum (10 klas)
87 rodziców uczniów trzecich klas gimnazjum (10 klas)
Liczba badanych klas: 30
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2. Cele badania
Badanie rodziców, podobnie jak projekty zrealizowane w Policach w 2007, 2011
oraz 2015 roku, miało kilka podstawowych celów:
• Po pierwsze służyło ono poznaniu opinii i przekonań rodziców na temat skali
problemów i zagrożeń, jakie występują w szkołach, w których uczą się ich dzieci.
•

Było także narzędziem służącym do samooceny dokonywanej przez rodziców
w sferze problemów wychowawczych, z jakimi spotykają się w swoim codziennym
życiu.

• Dzięki realizacji projektu można oszacować, jak wielu rodziców ma mniej lub bardziej
poważne problemy wychowawcze ze swoimi dziećmi, jak często czują się bezradni
wobec tych problemów, jak wielu z nich korzystało już ze specjalistycznej pomocy
różnych instytucji.
•

Badanie pozwoliło „spojrzeć” nas problem picia i używania narkotyków przez
młodzież z perspektywy rodziców i zestawić te informacje z wynikami badania
przeprowadzonego wśród młodzieży.

•

Dzięki badaniu dowiadujemy się, jaka jest wiedza rodziców uczniów polickich szkół
na temat szkolnego programu profilaktyki, jego podstawowych celów i założeń.

•

Badanie pozwala także przyjrzeć się niektórym aspektom procesu wychowawczego,
„zobaczyć” jaka część populacji rodziców rozmawiała ze swoimi dziećmi na temat
ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych, ilu z nich ustaliło w tej
sprawie jasne zasady i konsekwencje i jakie najczęściej stosują kary.
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3. Metodologia badania

MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA
MIROSŁAWA PRAJSNER

3.1. Osoby badane
Badanie przeprowadzono na próbie rodziców uczniów 30 klas (w tym 10 klas
szóstych i 10 klas siódmych szkoły podstawowej oraz 10 klas trzecich gimnazjum).
Ankieta została wypełniona przez 292 rodziców, ze zbioru wyeliminowano 5 ankiet
z uwagi na znaczną liczbę nieuzasadnionych braków danych (ponad 50% w całej
ankiecie). Analizie poddano więc 287 ankiet.
W badaniu uczestniczył jeden rodzic każdego z uczniów, obecny na zebraniu
klasowym.

Liczba badanych

Odsetek wszystkich
badanych

6 klasy szkół podstawowych

102

35,54%

7 klasy szkół podstawowych

98

34,15%

3 klasy gimnazjum

87

30,31%

Razem

287

100%

Badani rodzice

Próbę badawczą uczniów wylosowano na podstawie danych o strukturze
populacji

uczniów

szkół

znajdujących

się

na

terenie

gminy

Police

przekazanych przez Zleceniodawcę. Losowanie przebiegało dwustopniowo.
W pierwszym etapie losowano szkoły uwzględniając wielkość populacji uczniów
uczęszczających do każdej ze szkół. Prawdopodobieństwo wylosowania szkoły
zależało od udziału uczniów danej szkoły w całości populacji uczniów danego typu
klas w całym mieście – im więcej uczniów uczęszczało do danej szkoły, tym
większe było prawdopodobieństwo znalezienia się tej szkoły w próbie. Po
wylosowaniu próby szkół uczestniczących w badaniu dokonano losowania klas
wewnątrz poszczególnych szkół. Badano uczniów w tych właśnie klasach oraz ich
rodziców. Średni błąd oszacowania wynosi +/- 6,8%.
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3.2. Metoda badawcza
W badaniu zastosowano kwestionariusz składający się z 37 pytań; większość
stanowiły pytania zamknięte (z możliwością wyboru jednej lub kilku odpowiedzi zgodnie
z instrukcja zawartą w każdym pytaniu). Na końcu kwestionariusza zamieszczono
metryczkę, w której uczestnicy badania określali swoją płeć, wiek, sytuację rodzinną,
sytuację zawodową oraz ocenę sytuacji materialnej swojej rodziny. Ankietę otwierało
pytanie dotyczące ocenę ilości czasu, jaką rodzice mają na rozmowę ze swoimi
dziećmi. Badanych zapytano także o to czy w ich ocenie życie ich dzieci jest
szczęśliwe, jakimi uczniami/uczennicami są ich dzieci, a także jak oceniają atmosferę
w swoim domu. W tym bloku pytań poruszono także kwestię poczucia bezpieczeństwa
dziecka w szkole. Kolejny blok zawierał pytania dotyczące poczucia bezradności
wychowawczej, komunikacji z dziećmi, oceny radzenia sobie z trudnościami
wychowawczymi. Zamieszczono w nim także pytanie, do kogo dziecko zwróciłoby się
w pierwszej kolejności, gdyby miało jakiś poważny problem oraz o częstotliwość kłótni
z dziećmi w domu, także o to czego najczęściej one dotyczą i jakie konsekwencje
rodzice stosują najczęściej, gdy dziecko naruszy ustalone w domu zasady.
Kolejny blok dotyczył zachowań problemowych uczniów i ich postrzegania
z perspektywy rodziców. Znalazły się w nim pytania o to, czy picie napojów
alkoholowych, używanie narkotyków, przemoc i agresja pomiędzy uczniami oraz
agresja nauczycieli wobec uczniów to poważny problem w szkole, do której uczęszcza
dziecko osoby badanej, a także ilu uczniów w ocenie rodziców w klasie ich córki/syna
używa różnych substancji psychoaktywnych. Zapytano również o częstotliwość picia
alkoholu przez dziecko osoby badanej w ostatnim roku, o rodzaj wypijanych przez nie
napojów alkoholowych i miejsce ich konsumpcji. W bloku znalazło się pytanie
o częstotliwość wezwań rodziców do szkoły w związku z piciem, paleniem, używaniem
narkotyków przez dziecko oraz udziałem w bójce, wagarami, słabymi wynikami
w nauce oraz nieodpowiednim zachowaniem wobec nauczyciela.
Przedmiotem badania była również tzw. profilaktyka domowa, a więc rozmowy
z dziećmi na temat szkodliwości picia alkoholu, palenia papierosów i używania
narkotyków przez młodzież oraz przyzwolenie na picie przez córkę/syna wina, piwa
i/lub wódki. Blok zakończyło pytanie o ocenę dostępności różnych substancji
psychoaktywnych wśród młodzieży w miejscowości, w której dzieci badanych chodzą
do szkoły tj. w Policach. Kolejny blok pytań dotyczył oceny nasilenia zjawiska
przemocy wśród młodzieży. Zawarto w nim pytania o częstotliwość doznawania
w szkole różnych aktów przemocy przez dzieci badanych, także o stosunek rodziców
do różnych przekonań usprawiedliwiających stosowanie przemocy.
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3.2 Metoda badawcza
W dalszej części kwestionariusza zamieszczono pytania o wiedzę rodziców na
temat szkolnego programu profilaktyki, wiedzę na temat zajęć profilaktycznych
organizowanych dla uczniów dotyczących używania substancji oraz problemu
przemocy rówieśniczej oraz na temat tego typu zajęć dla rodziców.
W końcowej części znalazło się pytanie o częstotliwość zwracania się przez rodziców
do pedagoga/psychologa szkolnego i/lub lekarza, terapeuty w sytuacji problemów
wychowawczych z dzieckiem, a także o ocenę uzyskanej pomocy/porady.
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3.3. Procedura badawcza
Badanie poprzedził pilotaż, który pokazał m.in. że czas realizacji badania
w grupie rodziców z jednej klasy wynosi od 25-30 minut.
Realizację badania prowadzili przeszkoleni ankieterzy, którzy za zgodą dyrektorów
szkół, po ich uprzednim zawiadomieniu pismem przesłanym przez Zleceniodawcę
spotykali się z rodzicami podczas zebrań prowadzonych przez wychowawców klas.
Osoby przeprowadzające badanie wręczały respondentom ankietę i prosiły o jej zwrot
bezpośrednio po wypełnieniu, w zaklejonej kopercie. Osoby uczestniczące w badaniu
były informowane, iż służy ono poznaniu opinii rodziców młodzieży będącej uczniami
polickich szkół na temat rozpowszechnienia zachowań problemowych wśród uczniów.
Zostały także dokładnie poinformowane, w jaki sposób zaznaczać wybrane przez nich
odpowiedzi. Zapewniono im pełną anonimowość.
Ankieter był obecny przez cały czas badania tj. do momentu oddania wypełnionego
kwestionariusza przez wszystkich uczestników. Badani nie kontaktowali się między
sobą podczas wypełniania ankiety i nie mieli możliwości zapoznania się
z kwestionariuszem wypełnionym przez inną osobę. W ten sposób zebrano ok. 30%
wszystkich ankiet uzyskanych podczas badania.
Ze względu na strajk nauczycieli i odwołanie lub przełożenie kilku zebrań z rodzicami
prawie 70% ankiet została przekazana rodzicom za pośrednictwem uczniów.
Koordynator badań uzgodnił z dyrektorami szkół zamieszczenie stosownej informacji
dot. badań rodziców w dzienniku elektronicznym i przekazał ankiety dla rodziców
(w kopertach) wychowawcom wszystkich badanych klas. Wychowawcy z kolei
przekazali ankiety dla rodziców uczniom w swoich klasach i poprosili ich, aby przynieśli
wypełnioną przez jednego z rodziców ankietę – w ciągu 3 dni – w zaklejonej kopercie.
W tym trybie udało się zabrać ok. 40% ankiet przekazanych poprzez uczniów rodzicom
nastolatków.
Średni czas wypełniania ankiety wynosił około 20 minut.
.
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3.4. Analiza danych
Zebrane dane – tak jak to miało miejsce w przypadku badania uczniów - zostały
zakodowane, utworzono bazę komputerową pozwalającą na dokonywanie zarówno
prostych jak i zaawansowanych analiz statystycznych. Podczas przygotowywania
zbioru przeprowadzono weryfikację wiarygodności, ponieważ w przypadku
badań realizowanych z użyciem ankiet do samodzielnego wypełniania przez
respondentów, często konieczne jest dokonanie wtórnej selekcji
kwestionariuszy, w których jakość danych budzi wątpliwości.
Podjęto decyzję o usunięciu ze zbioru ankiet, w których nieuzasadnione braki
danych stanowiły więcej niż połowę odpowiedzi. Ponadto każda z ankiet w trakcie
procesu kodowania była poddana indywidualnej analizie pod kątem spójności
odpowiedzi na pytania logicznie ze sobą powiązane.
W pierwszym etapie przeprowadzono analizę danych pozwalającą na poznanie
rozkładów procentowych odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety (frekwencje).
Dalszym krokiem było grupowanie odpowiedzi na
kilka pytań i tworzenie
wskaźników zmiennych w oparciu o sumę punktów wyliczoną na podstawie
odpowiedzi na poszczególne pytania. Analiza statystyczna pokazała, że
odpowiedzi na pewne grupy pytań charakteryzuje wysoka spójność, dlatego
możliwe było utworzenie zmiennych np. nasilenie przemocy rówieśniczej
w ocenie rodziców, poczucie bezradności wychowawczej rodziców.
Wszystkie utworzone zmienne charakteryzują się wysoką rzetelnością
(Alfa Cronbacha równa co najmniej 0,7), co oznacza, że każda ze stworzonych
skal jest jednorodna i mierzy jedną właściwość.
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3.4. Analiza danych

W opisie wykresów i tabel przedstawiających wyniki badania stosowano następujące
symbole:
•

III G -

rodzice uczniów klas trzecich gimnazjum

•

VI SP- rodzice uczniów klas szóstych szkoły podstawowe

•

VII SP- rodzice uczniów klas siódmych szkoły podstawowe

•

SP - szkoła podstawowa,

•

G - gimnazjum

•

p<0,001; p<0,01, p<0,05 – różnica istotna statystycznie na poziomie 0,001; 0,01; 0,05.

•

n.i.- różnica nieistotna statystycznie

•

CHI ² - wynik testu Chi kwadrat – do oceny istotności różnic (ew. test Fischera)

•

ANOVA - jednoczynnikowa analiza wariancji – do oceny istotności różnic

•

N - podstawa procentowania - może zmieniać się zależności od liczby rodziców, którzy
udzielili odpowiedzi na określone pytanie (pomijano braki danych-na ogół pojedyncze
przypadki oraz tzw. systemowe braki danych). Analizując kolejne wykresy warto
każdorazowo zwracać uwagę na podstawy procentowania.
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4. Charakterystyka badanych

MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA
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4.1. Płeć i wiek badanych, wykształcenie
oraz status zawodowy
Wśród rodziców uczestniczących w badaniu w każdej kategorii szkół
dominowały kobiety. W szkołach podstawowych stanowiły one niemal 90%
badanych - (w kl. VI 88,5%, a w kl. VII 86,8%) zaś w gimnazjum ponad 82%
badanych. Średni wiek badanych w klasach szóstych SP wynosił 39,92 lat (SD=4,61);
w klasach siódmych SP: 42,19 lat (SD=4,08); w klasach trzecich gimnazjum: 41,72 lat
(SD=7,13).
Ponad połowa rodziców szóstoklasistów stanowiły osoby z wyższym wykształceniem
(56%) a co szósty miał wykształcenie średnie. W klasach siódmych prawie czterech
na dziesięciu rodziców (38,3%) miało wyższe wykształcenie, a co trzeci średnie
(31,9%), a co piąty (20,2%) - zawodowe.
Zbliżone rozkłady wykształcenia odnotowano w grupie rodziców uczniów z trzecich
gimnazjum (odpowiednio: 43% - wykształcenie wyższe, 31,6% średnie i 15,2%
zawodowe).
Tabela 1: Płeć respondentów

kobieta
mężczyzna

6 klasy SP
N=96
88,5%
11,5%

7 klasy SP
N=91
86,8%
13,2%

3 klasy G
N=80
82,5%
17,5%

6 klasy SP
N=100
6,0%

7 klasy SP
N=94
1,1%

3 klasy G
N=79
2,5%

15,0%
17,0%
6,0%
56,0%

20,2%
31,9%
8,5%
38,3%

15,2%
31,6%
7,6%
43,0%

Tabela 2: Poziom wykształcenia respondentów

podstawowe
zasadnicze
zawodowe
średnie
pomaturalne
wyższe
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4.2. Status zawodowy i warunki
materialne rodziny
Ponad 80% rodziców uczestniczących – w każdej z badanych grup – stanowiły
osoby pracujące zawodowo. Jedynie ok. 3 - 4% rodziców pozostawało bez pracy.
Średnio co czwarty badany rodzic – od 24% - 27,2% deklarował, iż warunki
materialne jego rodziny są bardzo dobre a 50 - 60% uznawało je za dobre.
Jedynie 2 - 2,5% respondentów uznało, że warunki materialne jego rodziny są złe.

Tabela 3: Status zawodowy respondentów

Pracuję zawodowo
Jestem rencistą,
emerytem
Studiuję
Jestem gospodynią
domową
Jestem bezrobotny
Inny

6 klasy SP
N=97
87,6%

7 klasy SP
N=93
87,1%

3 klasy G
N=79
83,5%

1,0%
0,0%

4,3%
0,0%

6,3%
1,3%

7,2%
3,1%
1,0%

4,3%
3,2%
1,1%

3,8%
3,8%
1,3%

7 klasy SP
N=96
24,0%
61,5%
12,5%
2,1%
0,0%

3 klasy G
N=81
27,2%
48,1%
22,2%
2,5%
0,0%

Tabela 4: Warunki materialne rodziny

bardzo dobre
dobre
przeciętne
raczej złe
bardzo złe

6 klasy SP
N=100
26,0%
57,0%
17,0%
0,0%
0,0%
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Prezentacja wyników
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5. Sytuacja w rodzinie
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5.1 Czy mamy czas dla swoich dzieci
- atmosfera panująca w domu

Tabela 5: Czy masz dla swojego dziecka wystarczającą ilość czasu?

zdecydowanie nie
raczej nie
trudno powiedzieć
raczej tak
zdecydowanie tak

6 klasy SP
N=102
1,0%
7,8%
2,0%
53,9%
35,3%

7 klasy SP
N=98
2,0%
8,2%
2,0%
40,8%
46,9%

3 klasy G
N=87
3,4%
5,7%
4,6%
40,2%
46,0%

Tabela 6: Jaka atmosfera panuje w Waszym domu?

Bardzo dobra
Dobra
Trudno powiedzieć
Zła
Bardzo zła

6 klasy SP
N=102
52,0%
43,1%
4,9%
0,0%
0,0%

7 klasy SP
N=98
50,0%
42,9%
7,1%
0,0%
0,0%

3 klasy G
N=87
47,1%
49,4%
2,3%
0,0%
1,1%

Tabela 7: Czy życie Waszego dziecka jest szczęśliwe ?

Zdecydowanie nie
Raczej nie
Trudno powiedzieć
Raczej tak
Zdecydowanie tak

6 klasy SP
N=102
0,0%
1,0%
10,8%
52,0%
36,3%

7 klasy SP
N=98
1,0%
1,0%
10,2%
63,3%
24,5%
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3 klasy G
N=87
0,0%
1,1%
5,7%
60,9%
32,2%
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5.1 Czy mamy czas dla swoich dzieci
- atmosfera panująca w domu
Wielu badaczy zajmujących się funkcjonowaniem rodzin zwraca uwagę na deficyt czasu, jaki
rodzice poświęcają swoim dzieciom. Ten „wspólnie spędzany czas” nie tylko wzmacnia więzi
rodzinne ale jest także ważnym czynnikiem chroniącym przed podejmowaniem ryzykownych
zachowań przez wielu dorastających nastolatków. Dbałość o bezpieczeństwo finansowe rodziny,
konkurencyjność na rynku pracy oraz nacisk na coraz wyższą efektywność pracowników, a także
wysokie tempo życia, jakie narzuca nam współczesna cywilizacja powodują, że coraz trudniej jest
pogodzić codzienne obowiązki w pracy z obowiązkami, jakie wynikają z faktu bycia rodzicem.
Zdecydowana większość rodziców w każdej z badanych grup (ponad 80%) uważa, że ma
wystarczającą ilość czasu aby rozmawiać ze swoim dzieckiem, gdy tego potrzebuje. Największy
odsetek badanych mających poczucie braku czasu dla swoich dzieci odnotowano wśród
rodziców uczniów III klas gimnazjum. Co szósty badany w tej grupie (17,6%) przyznaje, iż nie
ma wystarczającej ilości czasu dla swojego dziecka. W dwóch pozostałych frakcjach odsetki te
są wyraźnie niższe (8,4% wśród rodziców „szóstoklasistów” ze szkół podstawowych oraz 10,4% w
grupie rodziców „pierwszoklasistów” z gimnazjum). Poważne wątpliwości w tej sprawie ma 3-6%
badanych rodziców. Podsumowując możemy stwierdzić, iż największe deficyty czasu mają dla
swoich dzieci mają rodzice uczniów trzecich klas gimnazjum. Średnio co szósty
z nich ma poczucie, iż nie jest wystarczająco dostępny dla swojego dziecka.
Istotny wpływ na prawidłowy rozwój emocjonalny młodzieży ma dobra i przyjazna atmosfera
panująca w domu rodzinnym. Pozytywne relacje w rodzinie oznaczają wzajemną pomoc i
życzliwość na co dzień oraz wsparcie w trudnych sytuacjach.
Zdecydowana większość rodziców w każdej z badanych grup (ok. 89-93%) uważa, że
atmosfera jaka panuje w ich domu jest dobra (połączone odpowiedzi „bardzo dobra” i „dobra”). Od
6% do 8% rodziców w każdej z badanych grup ma w tej sprawie istotne wątpliwości i wybiera
odpowiedź „trudno powiedzieć”, co w praktyce oznacza, że sytuacja w ich domu jest co najmniej
trudna.
Najwyższy odsetek respondentów źle oceniających atmosferę w swoim domu odnotowano w grupie
rodziców szóstoklasistów (2,5%). Nieco mniej tego typu ocen pojawiło się w grupie rodziców
gimnazjalistów - 0,7% wśród rodziców uczniów klas pierwszych i 1,6% w grupie rodziców
„trzecioklasistów”.
Zdecydowana większość rodziców – we wszystkich badanych grupach – deklaruje, że ich dzieci
czują się szczęśliwe (84-91%). Najczęściej twierdzą tak rodzice uczniów szóstych klas szkół
podstawowych. Niemal 2/5 badanych w tej grupie (38%) zdecydowanie uważa, że życie jego
dziecka jest szczęśliwe. Wśród rodziców uczniów pierwszych klas gimnazjum podobne opinie
prezentuje niemal co trzeci badany (31,3%), a w grupie rodziców trzecioklasistów co czwarty - 25%.
Co dwudziesty badany rodzic gimnazjalistów, zarówno w grupie „pierwszo”, jak i „trzecioklasistów”
stwierdził, że jego dziecko nie czują się szczęśliwe (4,9% - w kl. I gimnazjum i 5,6% w kl. III). Wśród
rodziców szóstoklasistów odsetek ten nieznacznie przekraczał 3%. Co dziesiąty rodzic ucznia
uczącego się w trzeciej klasie gimnazjum (10,5%) przyznaje, iż nie wie, czy jego dziecko czuje się
szczęśliwe. To wyraźny sygnał, iż wzajemne relacje występujące w tych rodzinach są trudne. W
klasach pierwszych gimnazjum podobne opinie prezentuje co trzynasty badany rodzic (7,6%), a w
klasach szóstych SP co dwudziesty (5,1%).
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5.2 Czy mamy czas dla swoich dzieci ?
- porównanie z wynikami porównywalnych
badań z 2007, 2011 i 2015 roku
Porównując wyniki badań z 2007, 2011, 2015 i 2019 r. odnotowano istotną
pozytywną zmianę w deklaracjach dot. braku czasu dla swoich dzieci wśród rodziców
uczniów III klas gimnazjum. W 2015 r. niemal 18% respondentów z tej grupy badanych
uznało, że nie ma wystarczającej ilości czasu dla swoich dzieci. W tegorocznym
badaniu (2019) odsetek ten zmniejszył się o połowę – do 9,2% i jest obecnie na
zbliżonym poziomie, jak w pozostałych grupach rodziców. Wśród rodziców
szóstoklasistów i siódmoklasistów ze szkół podstawowych nie odnotowano żadnych
różnic w stosunku do poprzednich badań z 2015 r.

Deklaracje dot. braku czas dla swoich dzieci?- porównanie wyników
z roku 2007, 2011, 2015 i 2019

Wykres 1: Czy mamy czas dla swoich dzieci - porównanie wyników badań z roku
2007, 2011, 2015 i 2019.
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6. Problemy wychowawcze
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6.1 Subiektywne przekonania rodziców
dotyczące różnych problemów wychowawczych
Co trzeci badany rodzic „szóstoklasisty” (33,4%) martwi się o przyszłość swojego
dziecka. Wśród rodziców uczniów klas siódmych oraz trzecich kl. gimnazjum odnotowano
nieco niższy odsetek respondentów zaniepokojonych przyszłością swoich dzieci. Podobną
opinię wyraził co czwarty z nich (odpowiednio: 27,5% i 25,1%).
W porównaniu do wyników badań z 2015 r. warto pokreślić wyraźną poprawę
nastrojów wśród rodziców uczniów kończących edukację w polickich gimnazjach.
Niemal 2-krotnie zwiększył się odsetek rodziców, którzy z optymizmem patrzą na
perspektywy swoich dorastających dzieci (w 2015 r. - 34,3% a 2019 r. – 63,2%). To
optymistyczne spojrzenie dominuje również wśród rodziców „szósto” i „siódmoklasistów”. Ponad
połowa z nich stwierdziła, że nie martwi się o przyszłość swoich dzieci (odpowiednio: 53%
w grupie rodziców uczniów kl. VI i 61,2% - w grupie „siódmoklasistów”). Nie wszyscy rodzice są
jednak takimi optymistami. Porównując wyniki tegorocznych badań (2019) do rezultatów
badań przeprowadzonych w 2015 r. należy zauważyć wzrost odsetka rodziców
„szóstoklasistów”, którzy są zaniepokojeni przyszłością swoich dzieci (z 25,7% w 2015
do 33,4% w 2019).
W grupie rodziców „siódmoklasistów” nie odnotowano istotnych zmian w tym zakresie.
Utrzymująca się od kilku lat dobra koniunktura gospodarcza, a zwłaszcza najniższy od wielu lat
poziom bezrobocia w Polsce dają podstawy do pozytywnego myślenia o przyszłości naszych
dzieci. Nie można jednak mieć pewności, iż ta sytuacja pozostanie stabilna na dłużej i stąd
wzrost pesymizmu u części badanych rodziców.
W zdecydowanej większości przypadków (67-84%) rodzice mają poczucie, że znajdują
„wspólny język” ze swoimi dziećmi. Jedynie co siódmy rodzic „szóstoklasisty” (13,7%) i co
dziesiąty rodzic uczniów klas VII SP i klas III gimnazjów (9,1% i 11,5%) przyznał, iż coraz
trudniej jest im rozmawiać ze swoim dzieckiem. W 2015 r. podobne opinie wyraziło
2-krotnie więcej badanych (odpowiednio: 23,1%, 21,7%, 22,9%).
Brak zaufania do własnego dziecka to przede wszystkim oznaka bezradności
rodziców związanych z częściową utratą kontroli nad postępowaniem własnych dzieci. Oznacza
również, że rodzice zdają sobie sprawę z tego, że ich dziecko może podejmować różne
ryzykowne zachowania, na które oni nie mają już realnego wpływu. W populacji rodziców
uczniów VI klas „podstawówek”, jedynie 7,9% badanych przyznaje, że nie ma zaufania do
swojego dziecka. Wśród rodziców „siódmoklasistów” odsetek ten istotnie wzrasta – do 18,4%.
W III klasach gimnazjum co dziesiąty badany rodzic potwierdza brak zaufania do swojego
dziecka (11,4%). W stosunku do wyników badań z 2015 r. aż 3-krotnie zwiększył się
odsetek rodziców „siódmoklasistów”, którzy nie mają zaufania do swojego dziecka (z
6,3% w 2015 do 18,4% w 2019). Należy jednak podkreślić, iż zdecydowana większość
respondentów ma zaufanie do własnych dzieci – 82% w kl. 6 SP, 71% w kl. 7 SP
i 78% w 3 kl. G.
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6.1 Subiektywne przekonania rodziców
dotyczące różnych problemów wychowawczych
Zdecydowana większość badanych rodziców (84% rodziców szóstoklasistów, 87%
rodziców uczniów VII klas SP oraz 89% rodziców „trzecioklasistów” z gimnazjum) przyznała, iż
często jest dumna ze swojego dziecka. Jedynie 2 - 7% rodziców deklarowało, iż
nie odczuwa dumy w związku ze swoim dzieckiem. Warto zaznaczyć, iż w badaniu z 2015
r. odsetki takich rodziców były zbliżone - 9,4% wśród rodziców uczniów VI klas SP, 7,7%
w grupie rodziców „siódmoklasistów” oraz 8,2% w populacji rodziców „trzecioklasistów”
z polickich gimnazjów.
W okresie dorastania nastolatków wielu rodziców ma istotne problemy w sferze
komunikowaniu się ze swoimi dziećmi. Nastolatki często podkreślają brak zrozumienia przez
rodziców. Młodzi ludzie nieco inaczej, niż rodzice postrzegają otaczający ich świat. Często
buntują się wobec konformizmu dorosłych i za wszelką cenę starają się znaleźć „własną drogę”
życiową. Wielu rodziców stara się „przetrwać” ten trudny czas, zdając sobie sprawę, że niewiele
w tej kwestii mogą zmienić. W badaniu zapytano rodziców, nie o ich osobiste przekonania, lecz
o opinie jakie pod ich adresem często wyrażają ich dzieci (np. moje dziecko często uważa, że
go nie rozumiem).
Co piąty rodzic „szóstoklasisty” (20,6%) i „siódmoklasisty” (18,4%) oraz ucznia III kl.
gimnazjum (20,7%) przyznaje, że w opinii jego dziecka ich wzajemne relacje często
nacechowane są niezrozumieniem. Porównując ww. dane z rezultatami badań z 2015 r.
należy podkreślić, iż poprzednim badaniu odsetki rodziców w każdej z badanych grup
były średnio o 10% wyższe (w kl. VI SP – 29,1%, w kl. VII SP – 27,3% zaś w kl. III gimnazjum
– 31,2%). To ważna pozytywna zmiana w obszarze komunikacji na linii rodzice – dorastające
dzieci, za którą prawdopodobnie stoją różnego typu działania edukacyjne adresowane do
rodziców.
Co trzeci badany rodzic „szóstoklasistów” oraz uczniów III klas gimnazjów podzielał
opinię, iż jego dziecko najlepiej pozna życie spędzając czas z rówieśnikami (odpowiednio:
31,3% oraz 29,8%). W grupie rodziców „siódmoklasistów” podobnego zdania było istotnie
więcej respondentów – 43,9%. Bardzo wysokie odsetki rodziców (33% - 40%) nie miały w tej
kwestii jednoznacznej opinii wskazując odpowiedź „trudno powiedzieć”. Prawdopodobnie jest to
związane z przekonaniem, iż rówieśnicy często mogą mieć negatywny wpływ na zachowanie
dziecka lub z przykrymi doświadczeniami w tym zakresie.
W stosunku do wyników podobnych badań przeprowadzonych z rodzicami polickich
uczniów w 2015 r. należy podkreślić bardzo istotną zmianę, jaka nastąpiła wśród rodziców
uczniów VII klas SP. Ponad 2-krotnie zwiększył się odsetek rodziców pozytywnie
odnoszących się do ww. tezy (z 18,9% w 2015 do 43,9% w 2019 r.).
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6.1 Subiektywne przekonania rodziców
dotyczące różnych problemów wychowawczych
Zdecydowana większość badanych rodziców przyznaje, iż ustalili w swoim domu jasne
zasady dot. zachowania się dziecka. Takie zasady to podstawa, na której opiera się proces
wychowawczy. Oczywiście zdarza się, że dziecko czasem narusza przyjęte reguły, jednak obie
strony mają wówczas pełną świadomość, że została przekroczona ustalona granica. Gorzej,
jeśli takich zasad nie udało się wcześniej określić. Wówczas brakuje istotnego punktu
odniesienia, brakuje normy, jaką rodzice mogą odnosić do swojego dziecka.
Wśród rodziców polickich „szóstoklasistów” prawie 85% przyznało, że ustaliło
w swoim domu czytelne zasady dotyczące zachowania dziecka. Jedynie 5,9% badanych
stwierdziło, że takich reguł nie udało się jeszcze sformułować. Podobne odsetki rodziców
odnotowano także w dwóch pozostałych grupach respondentów tj. rodziców „siódmoklasistów”
oraz rodziców uczniów III klas gimnazjum (odpowiednio: 8,1% i 8%). Warto podkreślić, iż
w 2015 r. – co pokazały wyniki poprzednich badań (2015) – odsetki ten były bardzo podobne
i wynosiły odpowiednio: 6,8% wśród rodziców „szóstoklasistów”, 6,3% w grupie
rodziców uczniów kl. VII SP oraz 9% w populacji rodziców gimnazjalistów z kl. III.
Jasne zasady dotyczące zachowania się dziecka są jednym z kluczowych elementów
systemu wychowawczego. Trudno jednak wyobrazić sobie funkcjonowanie takiego systemu bez
określenia konsekwencji, jakie pojawiają się w związku z naruszeniem uzgodnionych zasad
postępowania. W populacji rodziców uczniów szóstych klas szkół podstawowych prawie
90% badanych (89,2%) przyznało, że ich dzieci są świadome, jakie mogą być
konsekwencje naruszenia przyjętych reguł. Podobnie wysoki odsetek odnotowano
wśród rodziców „siódmoklasistów” (86,7%) oraz w grupie rodziców uczniów III klas
gimnazjum (89%).
Jedynie 4,6% rodziców „trzecioklasistów” z polickich gimnazjów przyznało, że jego
dziecko nie wie jakie mogą być konsekwencje naruszenia ustalonych w domu norm
zachowania. W badaniu z 2015 r. odsetek ten był prawie 3-krotnie wyższy – 13,1%, co
oznacza, że od tego czasu zdecydowanie zmniejszyła się populacja rodziców, którzy nie
ustalają ze swoimi dziećmi konsekwencji, jakie wiążą się z naruszeniem ustalonych
w domu zasad.
Ponad 90% rodziców w każdej z badanych grup stwierdziło, że zawsze starają się
wyjaśniać swoim dzieciom powody, gdy nie zgadzają się na jakieś ich zachowania.
Jedynie 1-2% badanych było w kwestii innego zdania. W poprzednim badaniu z 2015
odsetki te były nieznacznie wyższe – 4,3%, 3,5% i 7,4%.
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6.1 Subiektywne przekonania rodziców
dotyczące różnych problemów wychowawczych
Poczucie bezradności i zagubienia oraz brak pomysłów na to, jak pomóc swojemu
dziecku w rozwiązywaniu jego problemów są oznaką kryzysu w relacjach między rodzicem
a dzieckiem. To także wyraźny sygnał, że warto rozwijać kompetencje w sferze komunikacji
rodzicielskiej oraz poszukać wsparcia w zakresie poprawy kondycji psychicznej. Co jedenasty
spośród rodziców uczniów VI klas SP (8,9%) i III klas gimnazjum (9,1%) przyznaje, iż
często – jako rodzic - czuje się bezradny i zagubiony i nie wie jak pomóc swojemu
dziecku w jego problemach. W grupie rodziców uczniów klas VII SP odsetek ten jest nieco
wyższy (13,2%). Porównując te wyniki do rezultatów badań z 2015 r. należy podkreślić istotny
ponad 2,5-krotny spadek odsetka rodziców uczniów III klas polickich gimnazjów, którzy
przyznali, iż często czuli się bezradni i zagubieni i nie wiedzieli, jak pomóc swojemu
dziecko w jego problemach (z 23,8% w 2015 do 9,1% w 2019 r.). Ponad ¾ rodziców w każdej
z badanych grup stwierdziło, że nie mają tego typu problemów i wiedzą, jak pomóc swoim
dzieciom w trudnych sytuacjach (odpowiednio: 76,5% rodziców „szóstoklasistów”, 75,5%
rodziców uczniów VII klas SP oraz 78,2% rodziców gimnazjalistów). Warto także zauważyć
dość wysokie odsetki badanych, którzy nie mieli w tej kwestii jednoznacznej opinii i wybierali
odpowiedź „trudno powiedzieć”. Średnio co siódmy – dziewiąty rodzic jest w tej sprawie
wyraźnie niezdecydowany (11-15%)
Tak wysoki odsetek rodziców, którzy przyznają w badaniu, że nie wiedzą, jak
pomagać swojemu dziecku w jego problemach albo często czują się w tej sprawie bardzo
pogubieni i bezradni stanowi poważne wyzwanie dla lokalnego systemu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwestia ta powinna stać się przedmiotem
poważnej debaty w gronie ekspertów i rodziców ze szkolnych rad rodziców polickich
gimnazjów.
W odpowiedzi na stwierdzenie zawarte w badaniu: moje dziecko jest bardzo niezależne
i samo dobrze radzi sobie ze swoimi problemami rodzice mieli bardzo podzielone opinie.
Średnio czterech na dziesięciu respondentów - rodziców uczniów VI i VII klas SP stwierdziło, że
jego dziecko jest „bardzo niezależne i samo dobrze radzi sobie z własnymi problemami”
(odpowiednio: 37,3% w kl. VI SP i 40,9% w kl. VII SP). Podobnego zdania był także prawie co
drugi rodzic gimnazjalisty (38,5% rodziców uczniów kl. III gimnazjum). Znaczna część rodziców
nie umiała jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie i wybierała odpowiedź „trudno
powiedzieć” (od 22% – 33%). Najwyższy odsetek rodziców, którzy nie zgadzali się z ww. opinią
odnotowano w grupie rodziców „szóstoklasistów”.
Ponad 1/3 spośród nich (35,3%)
przyznała, że ich dzieci nie posiadają umiejętności samodzielnego radzenia sobie
z problemami. Podobnego zdania był także co czwarty rodzic „siódmoklasisty” (26,5%) i 31%
rodziców gimnazjalistów.
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6.1 Subiektywne przekonania rodziców
dotyczące różnych problemów wychowawczych
Średnio co siódmy rodzic „szóstoklasisty” (13,7%) przyznaje, iż sytuacji gdy jego
dziecko z czymś sobie nie radzi stawia mu za przykład kolegów, którzy radzą sobie
lepiej. W grupie rodziców „siódmoklasistów” odsetek ten jest nieco większy - wynosi 18,3%.
Inną opinię w tej sprawie mają rodzice „trzecioklasistów” z polickich gimnazjów. Tylko
niecałe 6% spośród nich zgodziło się z ww. poglądem, a 85% uznało, że stawianie za
przykład kolegów, którzy radzą sobie lepiej z jakimś problemem, nie jest dobrą i skuteczną
formą pomocy dziecku. Nastolatek w trudnych sytuacjach potrzebuje przede wszystkim
wsparcia i pomocy ze strony rodziców. Stawianie mu wtedy za przykład kolegi, który „lepiej
sobie radzi” nie pomoże w rozwiązaniu problemów, a może jeszcze bardziej nasilić
negatywne emocje lub doprowadzić go do depresji. Warto także zauważyć zaznaczyć, iż
średnio co dziesiąty rodzic – w każdej z badanych grup – był w tej kwestii niezdecydowany
(wybrał odpowiedź „trudno powiedzieć”).
Większość rodziców stara się dokładnie wypytywać swoje dziecko o różne sprawy
związane z jego życiem (87-93%). Jednak w grupie rodziców uczniów VII klas SP aż 8%
badanych negatywnie odniosło się do takiej opinii. Wśród rodziców „szóstoklasistów” odsetek
ten był nieco niższy – 3,9%. Również w grupie rodziców gimnazjalistów wynosił nieco mniej
– 5,7%.
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6.1 Subiektywne przekonania rodziców
dotyczące różnych problemów wychowawczych
Tabela 8: Opinie i przekonania rodziców dotyczące wychowywania dzieci

Rodzice uczniów 6 kl. SP
zdecydowanie
nie

raczej
nie

trudno
powiedzieć

raczej
tak

zdecydowanie
tak

martwię się o przyszłość swojego dziecka

16,7%

36,3%

13,7%

26,5%

6,9%

coraz trudniej rozmawia mi się z moim dzieckiem

28,4%

39,2%

18,6%

13,7%

0,0%

nie mam zaufania do swojego dziecka

59,8%

21,6%

10,8%

5,9%

2,0%

często odczuwam dumę w związku z moim
dzieckiem

1,0%

5,9%

8,8%

29,4%

54,9%

moje dziecko często uważa, że go nie rozumiem

13,7%

40,2%

25,5%

15,7%

4,9%

w naszym domu ustaliliśmy jasne zasady
dotyczące zachowania dziecka

0,0%

5,9%

9,8%

37,3%

47,1%

moje dziecko wie, jakie są konsekwencje, gdy
złamie zasady, które wspólnie ustaliliśmy

1,0%

4,9%

4,9%

36,3%

52,9%

uważam, że moje dziecko najlepiej pozna życie
spędzając czas z rówieśnikami

10,8%

17,6%

40,2%

23,5%

7,8%

jeśli na coś się nie zgadzam, zawsze staram się
wyjaśnić dziecku, dlaczego

1,0%

1,0%

3,9%

41,2%

52,9%

często, jako rodzic czuję się bezradny/-a i
zagubiony/-a i nie wiem, jak pomóc swojemu
dziecku w jego problemach

26,5%

50,0%

14,7%

6,9%

2,0%

moje dziecko jest bardzo niezależne i samo
dobrze sobie radzi ze swoimi problemami

8,8%

26,5%

27,5%

31,4%

5,9%

gdy moje dziecko z czymś sobie nie radzi,
stawiam mu za przykład koleżankę lub kolegę,
którzy sobie radzą lepiej

40,2%

36,3%

9,8%

9,8%

3,9%

staram się dokładnie dopytywać dziecko o różne
sprawy związane z jego życiem

0,0%

3,9%

2,9%

39,2%

53,9%

opinie
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6.1 Subiektywne przekonania rodziców
dotyczące różnych problemów wychowawczych
Tabela 9: Opinie i przekonania rodziców dotyczące wychowywania dzieci

Rodzice uczniów 7 kl. SP
zdecydowanie
nie

raczej
nie

trudno
powiedzieć

raczej
tak

zdecydowanie
tak

martwię się o przyszłość swojego dziecka

22,4%

38,8%

11,2%

21,4%

6,1%

coraz trudniej rozmawia mi się z moim dzieckiem

35,7%

48,0%

7,1%

7,1%

2,0%

nie mam zaufania do swojego dziecka

50,0%

21,4%

10,2%

13,3%

5,1%

często odczuwam dumę w związku z moim
dzieckiem

4,1%

2,0%

7,1%

52,0%

34,7%

moje dziecko często uważa, że go nie rozumiem

13,3%

40,8%

27,6%

13,3%

5,1%

w naszym domu ustaliliśmy jasne zasady
dotyczące zachowania dziecka

1,0%

7,1%

8,2%

49,0%

34,7%

moje dziecko wie, jakie są konsekwencje, gdy
złamie zasady, które wspólnie ustaliliśmy

1,0%

2,0%

10,2%

51,0%

35,7%

uważam, że moje dziecko najlepiej pozna życie
spędzając czas z rówieśnikami

6,1%

17,3%

32,7%

35,7%

8,2%

jeśli na coś się nie zgadzam, zawsze staram się
wyjaśnić dziecku, dlaczego

1,0%

0,0%

8,2%

39,8%

51,0%

często, jako rodzic czuję się bezradny/-a i
zagubiony/-a i nie wiem, jak pomóc swojemu
dziecku w jego problemach

28,6%

46,9%

11,2%

12,2%

1,0%

4,1%

22,4%

32,7%

32,7%

8,2%

30,6%

39,8%

11,2%

16,3%

2,0%

0,0%

8,2%

5,1%

39,8%

46,9%

opinie

moje dziecko jest bardzo niezależne i samo
dobrze sobie radzi ze swoimi problemami
gdy moje dziecko z czymś sobie nie radzi,
stawiam mu za przykład koleżankę lub kolegę,
którzy sobie radzą lepiej
staram się dokładnie dopytywać dziecko o różne
sprawy związane z jego życiem
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6.1 Subiektywne przekonania rodziców
dotyczące różnych problemów wychowawczych
Tabela 10: Opinie i przekonania rodziców dotyczące wychowywania dzieci

Rodzice uczniów 3 G
zdecydowanie
nie

raczej
nie

trudno
powiedzieć

martwię się o przyszłość swojego dziecka

23,0%

40,2%

11,5%

20,7%

4,6%

coraz trudniej rozmawia mi się z moim dzieckiem

39,1%

42,5%

6,9%

9,2%

2,3%

nie mam zaufania do swojego dziecka

51,7%

26,4%

10,3%

5,7%

5,7%

często odczuwam dumę w związku z moim
dzieckiem

1,1%

1,1%

9,2%

33,3%

55,2%

moje dziecko często uważa, że go nie rozumiem

14,9%

43,7%

20,7%

16,1%

4,6%

w naszym domu ustaliliśmy jasne zasady
dotyczące zachowania dziecka

2,3%

5,7%

3,4%

43,7%

44,8%

moje dziecko wie, jakie są konsekwencje, gdy
złamie zasady, które wspólnie ustaliliśmy

2,3%

2,3%

5,7%

33,3%

56,3%

uważam, że moje dziecko najlepiej pozna życie
spędzając czas z rówieśnikami

3,4%

29,9%

36,8%

21,8%

8,0%

jeśli na coś się nie zgadzam, zawsze staram się
wyjaśnić dziecku, dlaczego

1,1%

1,1%

3,4%

37,9%

56,3%

często, jako rodzic czuję się bezradny/-a i
zagubiony/-a i nie wiem, jak pomóc swojemu
dziecku w jego problemach

29,9%

48,3%

12,6%

8,0%

1,1%

2,3%

28,7%

21,8%

35,6%

11,5%

42,5%

42,5%

9,2%

2,3%

3,4%

1,1%

4,6%

6,9%

42,5%

44,8%

opinie

moje dziecko jest bardzo niezależne i samo
dobrze sobie radzi ze swoimi problemami
gdy moje dziecko z czymś sobie nie radzi,
stawiam mu za przykład koleżankę lub kolegę,
którzy sobie radzą lepiej
staram się dokładnie dopytywać dziecko o różne
sprawy związane z jego życiem
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6.2 Kłopoty wychowawcze
w ciągu ostatnich 12 miesięcy
Zdecydowana większość rodziców – w każdej z badanych frakcji – w ciągu ostatniego roku
nie doświadczyła kłopotów wychowawczych związanych ze swoim dzieckiem. Brak poważniejszych
kłopotów wychowawczych ze swoimi dziećmi najczęściej wskazywali rodzice uczniów III klas
gimnazjum (82,8%) oraz „siódmoklasistów” ze szkół podstawowych (80,6%).
Najwięcej tego typu problemów mieli rodzice uczniów szkół podstawowych:
„szóstoklasistów” i „siódmoklasistów”. Średnio co piąty z nich (odpowiednio: 21,5% i 17,3%)
przyznał, iż w ostatnim roku przechodził trudne momenty związane z wychowywaniem
własnego dziecka. Wynik ten jest nieco wyższy od wyniku uzyskanego w badaniu w 2015 r.
(15,4% oraz 15,3%). Istotnie mniej takich sytuacji zdarzyło się rodzicom uczniów III klas
gimnazjum. W 2015 r. 20,4% respondentów z tej grupy przyznało, iż w ostatnim roku mieli kłopoty
wychowawcze ze swoim dzieckiem. W tegorocznym badaniu (2019) podobną opinię wyraziło
prawie 2-krotnie rodziców z tej frakcji badanych – 11,5%.

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy miał (-a) Pan/Pani jakieś kłopoty
wychowawcze ze swoim dzieckiem?

Wykres 2: Kłopoty wychowawcze z dzieckiem - porównanie roczników.
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6.3 Komu najbardziej ufają nasze dzieci
- opinie rodziców
W opinii wszystkich badanych rodziców osobą, zdecydowanie najważniejszą, do której
w pierwszej kolejności zwracają się dzieci, gdy spotka ich jakiś poważny problem – jest matka.
Na drugim miejscu w opinii rodziców „siódmoklasistów” oraz uczniów III klas gimnazjum – znaleźli
się kolega lub koleżanka, na których wskazał co piętnasty-szesnasty badany rodzic (5,9% 6,9%). Nieco inaczej widzą to rodzice „siódmoklasistów”, którzy na drugim miejscu tego rankingu
umieścili ojca (10,2%). Innymi osobami, do których wg. rodziców w pierwszej kolejności mogłoby
zwrócić się ich dziecko, mając jakiś poważny problem w szkole, są – brat/siostra oraz
babcia/dziadek, na których wskazało od 1 do 6% badanych. Ani jeden rodzic nie wymienił w tym
kontekście pedagoga szkolnego, wychowawcę klasy lub innego nauczyciela. Ani jeden
z badanych rodziców nie wskazał także na księdza, jako osobę zaufaną, do której zwróciłoby
się jego dziecko będąc w trudnej sytuacji. Wyniki te jednoznacznie wskazują, iż w środowisku
szkolnym trudno jest obecnie znaleźć prawdziwe autorytety.
Ponad 3% rodziców gimnazjalistów przyznało, iż ich dziecko – mając jakiś poważny
problem – nie zwróciłoby się do nikogo. W grupie rodziców „szóstoklasistów” podobnego zdania
był 1% badanych.

Gdyby Twoje dziecko miało jakiś poważny problem, to do kogo by się z nim zwróciło
w pierwszej kolejności?

Wykres 3: Poszukiwanie wsparcia przez dziecko - opinie rodziców uczniów klas 6 SP.
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6.3 Komu najbardziej ufają nasze dzieci
- opinie rodziców

Gdyby Twoje dziecko miało jakiś poważny problem, to do kogo by się z nim zwróciło
w pierwszej kolejności?

Wykres 4: Poszukiwanie wsparcia przez dziecko - opinie rodziców uczniów klas 7 SP.
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6.3 Komu najbardziej ufają nasze dzieci
- opinie rodziców

Gdyby Twoje dziecko miało jakiś poważny problem, to do kogo by się z nim zwróciło
w pierwszej kolejności?

Wykres 5: Poszukiwanie wsparcia przez dziecko - opinie rodziców uczniów klas 3 G.
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6.4 Konflikty rodziców z dziećmi
Konflikty pomiędzy dziećmi i rodzicami są integralną częścią relacji, jakie funkcjonują
w rodzinie. Trudno ich uniknąć a prawdziwym wyzwaniem jest sposób, w jaki obie strony starają
się rozwiązać problem będący przyczyną konfliktu.
W opinii rodziców częstotliwość konfliktów z dziećmi jest zbliżona w każdej badanej
grupie respondentów. Co piąty badany rodzic „szóstoklasisty” (19,6%) oraz co ósmy
ucznia VII klasy SP i III kl. gimnazjum (13%) przyznaje, iż kłócił się ze swoim dzieckiem
przynajmniej raz w tygodniu, a co czwarty - raz lub kilka razy w miesiącu (27,5% w gr.
„szóstoklasistów” i 27,6% wśród gimnazjalistów). Największa grupa badanych rodziców
przyznaje, że co najmniej kilka razy w roku kłóciła się z synem lub córką (odpowiednio:
37,3% wśród rodziców „szóstoklasistów”, 32,7% w grupie rodziców uczniów VII kl. SP oraz
44,8% rodziców „trzecioklasistów” kończących edukację w gimnazjum).
Co szósty rodzic „szóstoklasisty” (15,7%) oraz co siódmy „trzecioklasisty”
z gimnazjum (14,9%) stwierdził, iż w ciągu ostatniego roku w ogóle nie kłócił się ze swoim
dzieckiem. W grupie rodziców uczniów VII klas SP taką opinię wyraził co czwarty badany
(23,5%).

Jak często w ciągu ostatnich 12 miesięcy kłóciła się Pani/Pan ze swoim dzieckiem?

Wykres 6: Częstotliwość kłótni pomiędzy rodzicami i ich dziećmi - opinie rodziców
uczniów klas 6 i 7 SP oraz 3 klas gimnazjum.
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6.5 Sytuacja rodzinna

Najczęstsze powody kłótni rodziców z dziećmi

Odpowiadając na pytanie dotyczące najczęstszych powodów kłótni pomiędzy rodzicami
a ich dziećmi respondenci mogli wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi, spośród sześciu
podanych w kafeterii. Mogli również zaznaczyć inny powód i przedstawić go bardziej
szczegółowo.
Jak pokazują wyniki badań są trzy główne obszary konfliktów pomiędzy rodzicami
i dorastającymi dziećmi:
a/ sprawy domowe – bałagan w pokoju, brak pomocy w obowiązkach domowych, zbyt
późne powroty do domu;
b/ sposoby spędzania wolnego czasu - zbyt duże ilości czasu spędzane przed
komputerem/telewizorem lub z kolegami/koleżankami poza domem;
c/ sprawy związane ze szkołą – słabe wyniki w nauce, wagary, złe zachowanie
w szkole.
We wszystkich badanych grupach najczęstszym powodem kłótni z dorastającymi
dziećmi wskazywanym przez rodziców są tzw. sprawy domowe (bałagan w pokoju, brak
pomocy w obowiązkach domowych). Wskazuje na niego 2/3 rodziców „szóstoklasistów”
(66,3%) i 64% rodziców „siódmoklasistów” i niemal ¾ rodziców „trzecioklasistów”, którzy
kończą swoją edukację w gimnazjach (73%).
Na drugim miejscu, jako najczęstszą przyczynę kłótni ze swoim dzieckiem, rodzice
nastolatków – w każdej z badanych frakcji – wskazywali: sposoby spędzania wolnego
czasu (w tym: zbyt dużo czasu spędzanego przed komputerem oraz telewizorem,
a także z kolegami poza domem). Ponad połowa badanych we wszystkich grupach
respondentów (odpowiednio: 55,8%, 54,7% i 55,4%) wskazywało na ten powód kłótni, jako
drugi w kolejności. Dziś coraz trudniej wyobrazić sobie nastolatka, który nie spędza czasu przy
komputerze, smartfonie lub tablecie. Pozostaje więc albo przyzwyczaić się do tego, że ten
rodzaj kłótni będzie stale obecny w naszym życiu, albo nauczyć dzieci i rodziców, jak powinny
wyglądać podstawowe reguły w tym zakresie, jak je skutecznie wprowadzić w życie
i egzekwować (czyli jakie stosować konsekwencje związane z ich naruszeniem). To również
powinien być element współczesnej profilaktyki.
Trzecią najważniejszą przyczyną domowych awantur pomiędzy rodzicami
i dorastającymi dziećmi są tzw. sprawy szkolne, czyli wyniki w nauce, wagary, spóźnienia,
zachowanie w szkole. Prawie polowa badanych rodziców – we wszystkich grupach
respondentów – wskazała na ww. powód, jako trzecią w kolejności przyczynę konfliktów
z dziećmi (46-48%).

MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA
MIROSŁAWA PRAJSNER

37

6.5 Sytuacja rodzinna

Najczęstsze powody kłótni rodziców z dziećmi

Warto także zwrócić uwagę na czwarty najczęściej wymieniany powód kłótni
pomiędzy rodzicami i dziećmi. Jest on związany z nieodpowiednim zachowaniem
młodych ludzi wobec swoich rodziców – arogancją, agresją lub lekceważeniem. Co
trzeci rodzic „szóstoklasisty” oraz ucznia III klasy polickiego gimnazjum wskazał na ten
właśnie powód, jako źródło awantur domowych (odpowiednio: 36% - wśród uczniów VI kl.
SP oraz 29,7% wśród gimnazjalistów z klas III). Najwyższy odsetek respondentów, którzy
wskazywali na tego typu źródło domowych konfliktów i awantur stanowili rodzice
„siódmoklasistów”. Czterech na dziesięciu badanych w tej frakcji deklarował, iż źródłem
ww. kłótni z dziećmi jest ich nieodpowiednie zachowanie wobec rodziców (41,3%).
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6.5 Sytuacja rodzinna

Najczęstsze powody kłótni rodziców z dziećmi

Czego najczęściej dotyczą kłótnie rodziców z dzieckiem – deklaracje rodziców.

Wykres 7: Najczęstsze powody kłótni z dziećmi - deklaracje rodziców, N=86 (procentowanie do
osób które przynajmniej raz pokłóciły się z dzieckiem w ciągu ost. 12 miesięcy przed badaniem) klasy 6 SP.

Odsetki nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli zaznaczyć max. 3 odpowiedzi.
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6.5 Sytuacja rodzinna

Najczęstsze powody kłótni rodziców z dziećmi

Czego najczęściej dotyczą kłótnie rodziców z dzieckiem – deklaracje rodziców.

Wykres 8: Najczęstsze powody kłótni z dziećmi - deklaracje rodziców, N=75 (procentowanie do
osób które przynajmniej raz pokłóciły się z dzieckiem w ciągu ost. 12 miesięcy przed badaniem) –
klasy 7 SP.
Odsetki nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli zaznaczyć max. 3 odpowiedzi.
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6.5 Sytuacja rodzinna

Najczęstsze powody kłótni rodziców z dziećmi

Czego najczęściej dotyczą kłótnie rodziców z dzieckiem – deklaracje rodziców.

Wykres 9: Najczęstsze powody kłótni z dziećmi - deklaracje rodziców, N=74 (procentowanie do
osób które przynajmniej raz pokłóciły się z dzieckiem w ciągu ost. 12 miesięcy przed badaniem) klasy 3 G

Odsetki nie sumują się do 100%, ponieważ badani mogli zaznaczyć max. 3 odpowiedzi.
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7. Używanie substancji
psychoaktywnych przez
młodzież - opinie rodziców
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7.1 Problem picia alkoholu przez młodzież
w środowisku szkolnym - w ocenie rodziców
Aż 38% rodziców uczniów szóstych klas szkoły podstawowej uważa, że picie napojów
alkoholowych jest poważnym problem w szkole, w której uczy się jego dziecko. To
istotny wzrost w stosunku do odsetka, który wyraził taką opinię 4 lata temu
(w 2015 - 22,9% odpowiedziało na pytanie „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”).
Wśród rodziców uczniów klas siódmych odnotowano nieco niższy odsetek badanych,
którzy podzielają tę opinię – 30,9% (w roku 2015 był on istotnie niższy - 23,3%).
Odmiennego zdania było 35% rodziców „szóstoklasistów” i ponad 28% rodziców uczniów
z klas 7 SP.
Zdecydowanie częściej dostrzegają ten problem rodzice uczniów kończących swoją edukację
w gimnazjum. W grupie rodziców trzecioklasistów aż 40,2% badanych (a więc podobny
odsetek jak w roku 2015) przyznało, że picie alkoholu przez młodzież jest poważnym
problemem w szkole ich dziecka. Jedynie co szósty miał w tej sprawie przeciwną opinię
(17,2%), aż 42,5% respondentów nie miało na ten temat wyrobionego zdania.
Czy picie alkoholu przez młodzież to poważny problem w szkole,
w której uczy się Państwa syn/córka?

Wykres 10: Czy picie napojów alkoholowych przez młodzież to poważny problem w szkole, w której
uczy się Pani/Pana dziecko?
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7.1 Problem picia alkoholu przez młodzież
w środowisku szkolnym - w ocenie rodziców

Porównanie wyników badań z lat 2007, 2011, 2015 i 2019.
Percepcja problemu picie alkoholu przez młodzież uczącą się w szkole,
w której uczy się także dziecko/dzieci rodziców uczestniczących w badaniu.

Wykres 12: Czy używanie alkoholu przez młodzież to poważny problem w szkole, w której uczy się
Pani/Pana dziecko?- porównanie wyników lata: 2007, 2011, 2015 oraz 2019.

Porównując wyniki tegorocznych badań (2019) z wynikami diagnozy z 2015 r. możemy
zauważyć kilka niepokojących zmianę, jakie dokonały się w ciągu ostatnich lat w opiniach
rodziców „szóstoklasistów” oraz rodziców uczniów VII klas SP (a poprzednio I klas
gimnazjum) nt. problemu picia alkoholu przez uczniów szkoły, do której chodzi ich dziecko.
W badaniach zrealizowanych w 2015 r. odnotowano istotne zmniejszenie się odsetka
rodziców, którzy stwierdzili, że jest to poważny problem w szkole. W grupie rodziców
uczniów VI klas szkół podstawowych odsetek badanych, którzy wyrażali taki pogląd zmniejszył się
w stosunku do wyników badań z 2011 r. o prawie 1/3 - z 36% w 2011 r. do 23% w 2015 r.
(o 30,5%).
W populacji rodziców „pierwszoklasistów” z polickich gimnazjów spadek ten był jeszcze
większy – z 41% w 2011 do 24% w 2015 r. (tj. ponad 41%). Nie odnotowano zmian w percepcji
problemu picia alkoholu przez młodzież szkolną przez rodziców uczniów III klas gimnazjów.
Niestety w 2019 r. odnotowujemy istotny wzrost odsetka rodziców „szóstoklasistów”,
którzy uznali, że picie alkoholu jest poważnym problemem w szkole ich dziecka –
z 23% w 2015 r. do 38% w 2019 (wzrost o prawie 2/3). Nieco mniejszy – ale także wzrost –
odnotowano w grupie rodziców „siódmoklasistów” (z 24% do 31%).
Należy jednak podkreślić, iż w badaniu pytaliśmy wyłącznie o subiektywne odczucia rodziców, na
które mogą wpływać różne czynniki i które nie mają empirycznej podstawy.
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7.2 Problem używania narkotyków przez młodzież
w środowisku szkolnym - w ocenie rodziców
Podobnie jak w przypadku picia alkoholu przez młodzież, również w sprawie używania
narkotyków, najwyższy odsetek badanych, którzy dostrzegają ten problem w szkole
swojego dziecka stanowią rodzice uczniów 3 klas gimnazjalnych. Ponad 1/3 spośród nich
(34,5%) uważa, że używanie narkotyków przez młodzież jest istotnym problemem także
w „ich szkole”. Przeciwnego zdania jest co czwarty badany rodzic trzecioklasisty kończącego
gimnazjum (22,9%).
Wysoki odsetek rodziców, którzy z niepokojem przyznają, iż używanie narkotyków
przez uczniów to poważny problem w szkole, w której uczy się ich dziecko, odnotowano
także w klasach 6 SP- 34,3%.
Zdecydowanie rzadziej postrzegają używanie narkotyków jako problem w szkole
rodzice uczniów 7 klas SP. Średnio co czwarty z tej frakcji (25,5%) przyznaje, iż narkotyki to
poważny problem, który występuje także w szkole, w której uczy się jego dziecko. Prawie
połowa badanych (45,9%) twierdzi, iż nie jest zorientowana w tej sprawie.
Wyniki wskazują, że temat ten powinien być przedmiotem rzetelnej debaty z udziałem rodziców
i specjalistów oraz profesjonalnie przygotowanych warsztatów dla rodziców, które pomagałyby im
w rozpoznawaniu symptomów używania narkotyków i wskazywały skuteczne formy działań, które
powinni podjąć, aby pomóc własnemu dziecku. Dotyczy to w szczególności rodziców
gimnazjalistów.
Czy używanie narkotyków przez młodzież to poważny problem w szkole,
w której uczy się Państwa syn/córka?

Wykres 11: Czy używanie narkotyków przez młodzież to poważny problem w szkole, w której uczy się
Pani/Pana dziecko?
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7.2 Problem używania narkotyków przez młodzież
w środowisku szkolnym - w ocenie rodziców

Porównanie wyników badań z lat 2007, 2011, 2015 i 2019.

Analizując wyniki badań z 2007, 2011, 2015 i 2019 r. warto zauważyć kilka istotnych zmian.
W okresie pomiędzy 2011 a 2015 odnotowano istotne zmniejszenie się odsetka rodziców
szóstoklasistów oraz uczniów klas 7 SP, którzy uważali, że poważnym problemem
w szkole, w której uczy się ich dziecko jest używania narkotyków przez uczniów. W grupie
rodziców uczniów 6 klas szkół podstawowych odsetek badanych, którzy wyrażali taki pogląd
zmniejszył się w ciągu tych 4 lat do 25%. W roku 2019 odnotowano wzrost w tym zakresie o 9
pkt. procentowych. W populacji rodziców uczniów klas 7 SP, pomiędzy rokiem 2011 a 2015
także odnotowano spadek w tym zakresie. Tendencja ta utrzymała się także w roku 2019.
Obecnie co czwarty rodzic siódmoklasisty (26%) uważa, że używanie narkotyków to
poważny problem w szkole, w której uczy się jego dziecko.
Z kolei w grupie rodziców trzecioklasistów z polickich gimnazjów w roku 2015 odnotowano wzrost
odsetka badanych, którzy dostrzegają problem narkomanii wśród uczniów szkoły. W 2011 r.
uważał tak co piąty rodzic (22%) zaś w 2015 prawie 40%. Tegoroczne badania (2019) wskazują,
iż ten wysoki odsetek rodziców postrzegających problem używania narkotyków przez młodzież w
szkole, w której uczy się jego dziecko – pozostaje na zbliżonym poziomie - 34%. Oznacza to, że
co trzeci badany rodzic gimnazjalisty dostrzega ww. problem w szkole swojego dziecka.
Percepcja problemu używania narkotyków przez młodzież uczącą się w szkole,
w której uczy się także dziecko/dzieci rodziców uczestniczących w badaniu.

Wykres 13: Odsetki rodziców, którzy uważają, że używanie narkotyków przez młodzież to poważny problem
w szkole, w której uczy się ich dziecko – w poszczególnych kategoriach badanych – w czterech kolejnych
badaniach polickich rodziców – w 2007, 2011, 2015 i 2019 r.
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7.3. Rozpowszechnienie palenia papierosów
wśród uczniów - w ocenie rodziców
Niemal 2/5 rodziców „szóstoklasistów” (38,8%) uważa, że w klasie, do której chodzi ich dziecko
żaden z uczniów nie pali jeszcze papierosów. Ponad 60% jest zdania, że po papierosy sięga kilku
uczniów. Jedynie 1% badanych sądzi, że papierosy pali mniej więcej połowa uczniów w klasie
(szóstej SP).
Wraz z wiekiem uczniów zmniejsza się odsetek rodziców, którzy twierdzą, że w klasie,
w której uczy się ich dziecko żaden z uczniów nie pali papierosów. W grupie rodziców
uczniów klas 7 SP taką opinię wyraża mniej więcej co czwarty badany (28,6%) a wśród rodziców
trzecioklasistów z polickich gimnazjów zaledwie 9,5%. To wyniki porównywalne do tych, które
odnotowano w roku 2015. Rośnie odsetek respondentów, którzy uważają, że w klasie, w której
uczy się ich dziecko co najmniej połowa uczniów pali papierosy. W grupie rodziców uczniów
klas 7 SP takiego zdania było jedynie 3,3% badanych zaś wśród rodziców trzecioklasistów
taki pogląd wyraził co szósty badany (17,9%). Ponad 7% respondentów w tej grupie przyznało,
że po papierosy sięga większość uczniów w klasie, do której chodzi ich dziecko.
Porównując wyniki badań z 2015 i 2019 r. warto zauważyć istotne zmiany w opiniach rodziców
uczniów 7 klas SP (dawniej 1 klas G). 4 lata temu ponad 36% rodziców deklarowała, że
w klasie ich dziecka nikt z uczniów nie pali, w roku 2019 taką opinię wyrażano rzadziej -28,6%).
Ilu uczniów Pani/Pana zdaniem – w klasie, w której uczy się Pani/Pana dziecko - pali papierosy?

Wykres 14: Rozpowszechnienie palenia papierosów przez uczniów w klasie – w opinii rodziców.
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7.4. Rozpowszechnienie używania e-papierosów
wśród uczniów - w ocenie rodziców
Ilu uczniów Pani/Pana zdaniem – w klasie, w której uczy się Pani/Pana dziecko
używa e-papierosów?

Wykres 15: Rozpowszechnienie używania e-papierosów przez uczniów w klasie – w opinii rodziców.

Problem rozpowszechnienia palenie e-papierosów wśród młodzieży badano w roku 2019 po
raz pierwszy, dlatego brak na razie możliwości dokonywania porównań z wynikami z lat
poprzednich.
W klasach 6 SP niemal 40% rodziców uważa, że nikt w klasie ich dziecka nie używa
e-papierosów.
W grupie rodziców uczniów klas 7 SP odsetek takich opinii spada do niemal 34%, natomiast
najniższy odnotowano wśród rodziców gimnazjalistów – 10,3%.
W młodszych badanych rocznikach odnotowano bardzo małe odsetki rodziców, którzy uznali,
że po e-papierosy sięga mniej więcej połowa uczniów w klasie ich dziecka. W populacji
rodziców gimnazjalistów odsetek takich opinii wyraźnie rośnie – do 12,8%. Na uwagę
zasługuje fakt, że 6,4% rodziców było przekonanych, że po tę używkę sięga większość
uczniów. Oznacza to, ze w tej frakcji co piąty rodzic uznał, że e-papierosów używa co najmniej
połowa lub więcej uczniów w klasie ich dziecka.
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7.5. Rozpowszechnienie picia alkoholu wśród
uczniów - w ocenie rodziców
3/5 rodziców „szóstoklasistów” (60,4%) uważa, że w klasie, do której chodzi ich dziecko żaden
z uczniów nie pije alkoholu. Co trzeci rodzic z tej frakcji jest zdania, iż napoje alkoholowe pije
kilku uczniów w klasie, a tylko 1 procent, że robi to mniej więcej połowa. Wraz z wiekiem
nastolatków istotnie zmniejsza się odsetek rodziców, którzy twierdzą, że w klasie, w której uczy
się ich dziecko żaden z uczniów nie pije alkoholu. W grupie rodziców uczniów klas 7 SP taką
opinię wyraża ponad połowa badanych, a wśród rodziców trzecioklasistów jedynie co szósty. Co
piaty rodzic w gimnazjum stwierdził, że w klasie jego dziecka alkohol pije połowa lub
większość uczniów.
Porównując wyniki przeprowadzonych badań do wyników poprzednich badań z 2015 r.
(w pełni porównywalnych z obecnymi) warto zauważyć istotny spadek odsetka rodziców
uczniów klas 6 SP którzy stwierdzili, ze w klasie ich dziecka żaden z uczniów nie pije alkoholu.
W 2015 r. taką opinię wyraziło około 80%.
Analizując zmiany, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich 4 lat należy także podkreślić ponad
2-krotny wzrost odsetka rodziców uczniów 3 klas gimnazjum, którzy uważali, że w klasie w
której uczy się ich dziecko sięga połowa lub więcej uczniów. W 2011 r. taką opinię wyraziła
prawie ¼ rodziców z tej kategorii, w badaniu (2015) sądziło tak 11,8%, a w roku 2019- 20,3%.

Ilu uczniów Pani/Pana zdaniem – w klasie, w której uczy się Pani/Pana dziecko - pije alkohol?

Wykres 16: Rozpowszechnienie picia alkoholu przez uczniów w klasie – w opinii rodziców.
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7.6. Rozpowszechnienie zjawiska upijania się
uczniów - w ocenie rodziców
Ponad 86% rodziców szóstoklasistów uważa, że w klasie, do której chodzi ich dziecko żaden
z uczniów nie upija się alkoholem. 14% uznało, że problem ten dotyczy kilku uczniów.
Wraz z wiem nastolatków zmniejsza się odsetek rodziców, którzy twierdzą, że w klasie, w której
uczy się ich dziecko żaden z uczniów się nie upija. W grupie rodziców uczniów klas 7 SP taką
opinię wyraża około 77% badanych, a wśród rodziców trzecioklasistów już tylko 42,5%.
W roku 2015 co dwudziesty rodzic ucznia I klasy gimnazjum był zdania, że w klasie, do której
chodzi jego dziecko upija się mniej więcej połowa uczniów (5,4%), obecnie takiej opinii nie
wyraził żaden z badanych rodziców.
W grupie rodziców trzecioklasistów odsetek takich opinii jest istotnie wyższy (9,6%). 2,8%
uważa, że upija się większość uczniów w klasie.
Porównując wyniki badań z 2015 r. warto zauważyć kilka zmian w opiniach rodziców zwłaszcza
uczniów 3 klas gimnazjum. W 2011 r. tylko 4% rodziców trzecioklasistów sądziło, że w klasie
ich dziecka upija się mniej więcej połowa uczniów. W roku 2015 uważało tak 12,7% rodziców
uczniów kończących edukację w gimnazjum, w roku 2019 odnotowano stabilizację w tym
zakresie - odsetek takich wskazań jest zbliżony (9,6%).
Ilu uczniów Pani/Pana zdaniem – w klasie, w której uczy się Pani/Pana dziecko upija się alkoholem?

Wykres 17: Rozpowszechnienie upijania się uczniów w klasie – w opinii rodziców.
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7.7. Eksperymentowanie z narkotykami wśród
uczniów - w ocenie rodziców
Ośmiu na dziesięciu uczestniczących w badaniu rodziców szóstoklasistów stwierdziło, iż
w klasie, do której chodzi ich dziecko żaden z uczniów nie spróbował jeszcze narkotyków. Co
szósty badany rodzic z tej grupy (16,1%) jest zdania, iż narkotyków spróbowało już kilku
uczniów w klasie. To odsetki podobne do tych, które odnotowano w roku 2015.
W klasach 7 SP eksperymentowanie z narkotykami zdarza się w opinii rodziców znacznie
częściej. Co czwarty rodzic „pierwszoklasisty” (25,9%) przyznaje, iż w klasie jego dziecka
kilku uczniów miało już kontakt z narkotykami. Jednocześnie ponad 74% badanych rodziców
uważa, że żaden z uczniów w klasie ich dziecka nie próbował jeszcze narkotyków. To wynik
podobny do tego, jaki odnotowano w roku 2015.
W grupie rodziców uczniów III klas gimnazjum ponad połowa badanych (52,8%) uznała, że
w klasie, w której uczy się ich syn lub córka narkotyków próbowało już kilka osób.
Co dziesiąty respondent w tej grupie (9,7%) stwierdził, że kontakt z narkotykami miała już
połowa uczniów w klasie. Jeśli chodzi o ocenę rozpowszechnienia eksperymentowania
z narkotykami, nie odnotowano istotnych różnic w porównaniu z badaniem sprzed 4 lat.

Ilu uczniów Pani/Pana zdaniem – w klasie, w której uczy się Pani/Pana dziecko
- spróbowało narkotyków?

Wykres 18: Rozpowszechnienie eksperymentowania z narkotykami się w klasie- opinie rodziców
MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA
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7.7. Eksperymentowanie z narkotykami wśród
uczniów - w ocenie rodziców
Przy porównywaniu wyników badań rodziców uczniów polickich szkół przeprowadzonych
w 2019 r. z rezultatami podobnych – w pełni porównywalnych - badań zrealizowanych w 2015 r.
nie odnotowano większych zmian. Warto jednak zwrócić uwagę na zmniejszenie się odsetka
rodziców uczniów 3 klas gimnazjum, którzy uważali, że problem eksperymentowania
z narkotykami dotyczy mniej więcej połowy uczniów w klasie, w której uczy się ich dziecko.
W 2015 r. taki pogląd wyraziło 11,9% badanych a w 2019 r. – jedynie 6,9%.
Zwiększył się również odsetek rodziców, którzy uważają, że żaden z uczniów w klasie, do
której chodzi ich dziecko nie spróbował jeszcze narkotyków (z 31,4% do 37,5% w 2019).

Ilu uczniów Pani/Pana zdaniem – w klasie, w której uczy się Pani/Pana dziecko - spróbowało
narkotyków?

Wykres 19: Porównanie rozpowszechnienie eksperymentowania z narkotykami przez uczniów
w 3 klasie gimnazjum - opinie rodziców w badaniu z 2015 i 2019 r.
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7.8. Rozpowszechnienie używania narkotyków
przez uczniów - w ocenie rodziców
Ponad 91% rodziców uczniów szóstych klas szkół podstawowych (91,4%) uważa, że
w klasie, w której uczy się ich syn lub córka żaden z uczniów nie bierze jeszcze narkotyków.
Innego zdania było niemal 9% rodziców w tej grupie badanych.
W grupie rodziców z klas 7 SP opinie dotyczące używania narkotyków przez kolegów
i koleżanki z klasy, do której chodzi ich dziecko zdarzały się równie często. 10% rodziców
uczniów z klasy 7 SP było zdania, że w klasie jego dziecka jest kilku uczniów
używających narkotyki.
Zdecydowanie wyższe odsetki zaniepokojonych rodziców odnotowano wśród ojców
i matek trzecioklasistów. Co trzeci badany w tej grupie rodzic (32,8%) przyznał, że kilku
uczniów w klasie ich dziecka używa narkotyków. W badaniach z 2011 r. taką opinię wyrażał
co czwarty badany, w roku 2015 – także co trzeci.
Znaczący wydaje się istotny spadek odsetka rodziców, według których po narkotyki sięga
mniej więcej połowa klasy lub więcej. W 2015 r. taką opinie wyraził co ósmy rodzic
„trzecioklasisty” (13,5%). Cztery lata wcześniej (w 2011 r.) podobnie uważało jedynie 4,3%
badanych rodziców, a w roku 2019 zaledwie 1,5%.

Ilu uczniów Pani/Pana zdaniem – w klasie, w której uczy się Pani/Pana dziecko - używa narkotyków ?

Wykres 20: Rozpowszechnienie używania narkotyków w klasie- opinie rodziców
MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA
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7.8. Rozpowszechnienie używania narkotyków
przez uczniów - w ocenie rodziców
W badaniach z 2011 r. prawie 70% rodziców uczniów 3 klas gimnazjum (69,5%)
stwierdziło, że w klasie, w której uczy się ich dziecko żaden z uczniów nie używa
narkotyków. W badaniach zrealizowanych w 2015 r. odnotowano istotnie niższy odsetek
rodziców, którzy wyrazili taką opinię – uznał tak średnio co drugi badany (53,4%). Oznacza to, iż
w okresie od 2011do 2015 roku o prawie ¼ zmniejszyła się grupa ojców i matek trzecioklasistów
z polickich gimnazjów, którzy przyznali, że w klasie ich dziecka uczniowie nie biorą narkotyków.
W roku 2019 grupa ta wzrosła ponownie do poziomu odnotowanego w roku 2011.
Pomiędzy rokiem 2015 a 2019 odnotowano istotny spadek odsetka rodziców, którzy są
zdania, że w klasie ich dziecka po narkotyki sięga mniej więcej połowa, a nawet większość
uczniów. W 2011 r. taką opinię wyraziło 3,2% badanych rodziców a cztery lata później tj.
w 2015 r. przedstawił ją co ósmy badany rodzic trzecioklasisty z gimnazjum (12,9%).
W roku 2019 odsetek respondentów, którzy tak spostrzegają problem używania
narkotyków w klasie swojego dziecka wynosił zaledwie 1,5% !!!

Ilu uczniów Pani/Pana zdaniem – w klasie, w której uczy się Pani/Pana dziecko - używa narkotyków ?

Wykres 21: Rozpowszechnienie używania narkotyków przez uczniów w 3 klasie
gimnazjum - opinie rodziców w badaniu z 2015 i 2019 r.
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7.9. Rozpowszechnienie używania dopalaczy
przez uczniów - w ocenie rodziców
Średnio co czternasty rodzic „szóstoklasisty” (7,6%) uważa, że w klasie, do której chodzi
jego dziecko jest kilku uczniów używających dopalaczy.
Analizując wyniki badań wśród rodziców należy podkreślić istotną różnicę w ocenie
rozpowszechnienia używania dopalaczy pomiędzy rodzicami uczniów klas 7 SP i 3 klas
gimnazjum. W grupie rodziców młodszych uczniów 8,8% stwierdziło, że w klasie, do której
chodzi jego dziecko jest kilku uczniów używających dopalaczy, nikt nie zadeklarował, że
problem ten dotyczy mniej więcej połowy klasy.
Wśród rodziców trzecioklasistów wyniki te są zdecydowanie wyższe. 28,8% badanych w
tej grupie uznało, że w klasie jego dziecka jest kilku uczniów używających dopalaczy, a 1,5%
jest zdania, że sięga po nie połowa klasy.
W roku 2015 w populacji rodziców uczniów klas 3 gimnazjum znacznie większa grupa
respondentów uważała, że problem sięgania po dopalacze jest udziałem co najmniej polowy
lub większości uczniów w klasie. Uważał tak co siódmy badany rodzic (15,2%). Można więc
uznać, iż z perspektywy rodziców problem używania dopalaczy przez uczniów jest
obecnie zdecydowanie mniejszy niż cztery lata temu.
Ilu uczniów Pani/Pana zdaniem – w klasie, której uczy się Pani/Pana dziecko używa dopalaczy?

Wykres 22: Rozpowszechnienie używania dopalaczy w klasie - opinie rodziców
MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA
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7.9. Rozpowszechnienie używania dopalaczy
przez uczniów - w ocenie rodziców

Porównując tegoroczne (2019) wyniki badań polickich rodziców do rezultatów uzyskanych
w 2015 r. należy podkreślić, iż w ostatnich 4 latach istotnie spadł odsetek rodziców uczniów
III klas gimnazjum, którzy sądzą, że dopalaczy używa mniej więcej połowa a nawet
większość lub prawie wszyscy uczniowie.
W badaniu przeprowadzonym w 2015 r. takiego zdania było 15,2% rodziców, a w roku
2019 tylko 1,5% - co oznacza 10 krotny spadek !!!

Ilu uczniów Pani/Pana zdaniem – w klasie, której uczy się Pani/Pana dziecko używa dopalaczy?

Wykres 23: Porównanie rozpowszechnienie używania dopalaczy przez uczniów w 3
klasie gimnazjum - opinie rodziców w badaniu z 2015 i 2019 r.
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7.10. Używanie substancji psychoaktywnych
przez uczniów w ocenie rodziców
– porównanie z wynikami badań z 2007, 2011, 2015 i 2019 r.
W grupie rodziców uczniów szóstych klas szkół podstawowych nie odnotowano ani jednej
opinii, że większość lub prawie wszyscy uczniowie w klasie palą papierosy.
Podobną sytuację zaobserwowano w roku 2019 wśród rodziców uczniów 7 klas SP.
W grupie rodziców trzecioklasistów z polickich gimnazjów odnotowano stabilizację
odsetka badanych, którzy stwierdzili, że większość lub prawie wszyscy uczniowie
z klasy, w której uczy się ich dziecko, pali papierosy. W roku 2015 tak uważało 5,9%
respondentów, a w roku 2019 - 7,1%.
Dla porównania w roku 2007 taką opinię wyraziło aż 18% badanych, a w roku 2011 - 13%.

Odsetki rodziców, którzy stwierdzili, że w klasie ich dziecka pali papierosy
WIĘKSZOŚĆ LUB PRAWIE WSZYSCY UCZNIOWIE - rok 2007, 2011, 2015 i 2019

Wykres 24: Odsetki rodziców, którzy stwierdzili, że w klasie ich dziecka papierosy pali większość lub
prawie wszyscy uczniowie – rok 2007, 2011, 2015 i 2019.
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7.10. Używanie substancji psychoaktywnych
przez uczniów w ocenie rodziców
– porównanie z wynikami badań z 2007, 2011, 2015 i 2019 r.
Porównując wyniki badań zrealizowanych w Policach w 2011 i 2015 r. odnotowano
istotną zmianę w opiniach rodziców uczniów 3 klas gimnazjum dot. rozpowszechnienia
picia alkoholu przez uczniów. W 2007 r. co piąty rodzic trzecioklasisty uważał, iż w klasie
do której chodzi jego dziecko większość lub prawie wszyscy uczniowie piją alkohol (20%).
W badaniach przeprowadzonych wiosną 2011 r. podobnego zdania było już tylko niecałe
10% respondentów z tej frakcji badanych (9,8%) a w 2015 r. jedynie 4,2%. W badaniu
z roku 2019 odsetek ten nieznacznie wzrósł - do 7,6%.
W badaniu z roku 2019 zanotowano stabilizację odsetka rodziców uczniów I klas
gimnazjum, a obecnie 7 klas SP, którzy uważają, że w klasie ich dziecka większość lub prawie
wszyscy koledzy i koleżanki piją alkohol. W 2015 r. takie opinii nie wyraził nikt z rodziców i taka
sama była sytuacja w roku 2019.

Odsetki rodziców, którzy stwierdzili, że w klasie ich dziecka pije alkohol
WIĘKSZOŚĆ LUB PRAWIE WSZYSCY UCZNIOWIE - rok 2007, 2011, 2015 i 2019

Wykres 25: Odsetki rodziców, którzy stwierdzili, że w klasie ich dziecka pije alkohol większość lub
prawie wszyscy uczniowie – rok 2007, 2011, 2015 i 2019.
MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA
MIROSŁAWA PRAJSNER
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7.10. Używanie substancji psychoaktywnych
przez uczniów w ocenie rodziców
– porównanie z wynikami badań z 2007, 2011, 2015 i 2019 r.

W opinii rodziców polickich nastolatków nie odnotowano istotnej zmiany
w zakresie rozpowszechniania się zjawiska upijania się młodzieży. W roku 2015 ok. 5%
rodziców uczniów 3 klas gimnazjum stwierdziło, iż w klasie, w której uczy się ich dziecko
większość lub prawie wszyscy uczniowie upijają się.
W grupie rodziców uczniów I klas gimnazjum w 2015 r. w ogóle nie odnotowano opinii
mówiących, iż większość lub prawie wszyscy koledzy i koleżanki z klasy, do której chodził
syn lub córka badanego upija się. Podobnie sytuacja kształtowała się w roku 2019.

Odsetki rodziców, którzy stwierdzili, że w klasie ich dziecka upija się alkoholem
WIĘKSZOŚĆ LUB PRAWIE WSZYSCY UCZNIOWIE - rok 2007, 2011, 2015 i 2019

Wykres 26: Odsetki rodziców, którzy stwierdzili, że w klasie ich dziecka upija się większość lub
prawie wszyscy uczniowie – rok 2007, 2011, 2015 i 2019.
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8. Problem przemocy
- opinie rodziców-
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8.1. Rozpowszechnienie przemocy w szkole
- w ocenie rodziców

Analizując skalę i nasilenie zjawiska przemocy rówieśniczej - sześciu na dziesięciu
rodziców uczniów VI klas szkół podstawowych uznało, że jest to poważny problem
w szkole, w której uczy się ich dziecko (57,8% - suma odpowiedzi „zdecydowanie tak”
i „raczej tak”). Przeciwnego zdania był co czwarty rodzic w tej grupie badanych (24,5%),
a co szósty nie miał w tej kwestii wyrobionego poglądu i wybierał odpowiedź „trudno
powiedzieć” (17,6%).
Wśród rodziców uczniów klas VII SP odnotowano istotnie niższy odsetek
respondentów, którzy stwierdzili, iż przemoc wśród młodzieży stanowi poważny problem
w szkole ich dziecka (42,8%). Niemal identyczny odsetek odnotowano także w grupie
rodziców „trzecioklasistów” kończących naukę w gimnazjum (42,5%). Średnio co trzeci
rodzic „siódmoklasisty” i ucznia III klasy gimnazjum miał poważne wątpliwości, jak odpowiedzieć
na to pytanie i wybierał odpowiedź „trudno powiedzieć” (odpowiednio: 29,6% i 28,7%).
Najwyższy odsetek respondentów przekonanych, iż przemoc rówieśnicza w szkole,
w której uczy się ich dziecko nie jest poważnym problemem odnotowano w grupie rodziców
„siódmoklasistów” oraz „trzecioklasistów” z polickich gimnazjów (odpowiednio: 27,5%
oraz 28,7%). Wśród rodziców „szóstoklasistów” podobnego zdania był co czwarty badany
(24,5%).

6 klasy SP

7 klasy SP

3 klasy G

N=102

N=98

N=87

Zdecydowanie tak

35,3%

31,6%

23,0%

Raczej tak

22,5%

11,2%

19,5%

Trudno powiedzieć

17,6%

29,6%

28,7%

Raczej nie

20,6%

20,4%

24,1%

Zdecydowanie nie

3,9%

7,1%

4,6%

Tabela 11: Czy przemoc i agresja pomiędzy uczniami to poważny problem w szkole, w której
uczy się Pani/Pana dziecko?
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8.1. Rozpowszechnienie przemocy w szkole
- w ocenie rodziców. Porównanie wyników
badań z lat 2007, 2011, 2015 i 2019
Porównując wyniki tegorocznych badań (2019) do wyników podobnych badań
przeprowadzonych w Policach w 2007, 2011 i 2015 możemy zauważyć wysoki i stabilny od
12 lat odsetek rodziców „szóstoklasistów”, którzy uważają, że problem przemocy
rówieśniczej jest także poważnym problemem w szkole, w której uczy się ich dziecko.
W 2019 r. odsetek ten wzrósł o 9% w stosunku do rezultatów badań z 2015 r. W każdym
z czterech przeprowadzonych badań taką opinię wyrażał średnio co drugi rodzic w tej
kategorii respondentów (w 2007 - 50%, w 2011 - 54%, w 2015 - 49% a w 2019 – 58%).
W badaniach zrealizowanych w 2015 r. w populacji rodziców uczniów I klas
gimnazjalnych (obecnie to kl. VII SP) odnotowano wysoki spadek odsetka badanych –
z 49% w 2011 r. do 28% w 2015 r. - którzy postrzegali przemoc rówieśniczą, jako poważny
problem w szkole ich dziecka. W badaniu z 2019 r. ponownie odnotowano istotny
statystycznie wzrost odsetka rodziców „siódmoklasistów”, którzy zwracają uwagę na ww.
problem.
Badanie przeprowadzone w 2019 r. ujawniło także znaczący wzrost odsetka rodziców
„trzecioklasistów” uczących się w polickich gimnazjach przekonanych, iż przemoc
rówieśnicza jest poważnym problemem w szkole, do której chodzi ich dziecko. W 2015 r.
taką opinię wyraziło 36% ww. rodziców a w 2019 – 43%.
.

6 klasy SP

1 klasy G/7 klasy SP

3 klasy G

rok 2007

50%

45%

57%

rok 2011

54%

49%

42%

rok 2015

49%

29%

36%

rok 2019

58%

43%

43%

Tabela 12: Czy przemoc i agresja pomiędzy uczniami to poważny problem w szkole, w której uczy się
Pani/Pana dziecko? - porównanie wyników badań z 2007, 2011, 2015 i 2019 r.
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8.2. Problem agresji i przemocy ze strony
nauczycieli - w ocenie rodziców
Rzeczywista skala zjawiska przemocy i agresji nauczycieli wobec uczniów
w szkole jest trudna do oszacowania. Kwestii tej zazwyczaj towarzyszą duże emocje,
które mogą mieć wpływ na ostateczną ocenę tego problemu. Nawet pojedyncze
przypadki przemocy i agresji ze strony nauczycieli mogą sugerować, że jest to poważny
problem w szkole. Prawdopodobnie znacznie częściej mamy tu do czynienia z przemocą
psychiczną i w tym kontekście postrzegają ją również badani przez nas rodzice
polickich nastolatków.
Co trzeci rodzic „szóstoklasisty” (30,4%) i co czwarty „siódmoklasisty” (25,5%)
uważa, iż przemoc wobec uczniów ze strony nauczycieli to poważny problem w szkole,
w której uczy się ich dziecko. W grupie rodziców „trzecioklasistów” z polickich gimnazjów co
piąty był podobnego zdania (21,8%). Taki sam odsetek badanych z tej frakcji nie miał w tej
sprawie wyrobionego zdania i wybrał odpowiedź „trudno powiedzieć” (21,8%).
Znaczące są także odsetki niezdecydowanych rodziców w dwóch pozostałych
grupach badanych tj. wśród rodziców uczniów VI i VII klas SP. Aż 18-19% spośród nich
miało istotne wątpliwości w sprawie skali problemu, jakim jest przemoc i agresja
nauczycieli wobec uczniów w szkole.
Ponad połowa rodziców w każdej z badanych grup uznała, że przemoc i agresja ze
strony nauczycieli nie jest poważnym problemem w szkole, do której chodzi ich dziecko.
Taką opinię wyraziło 52% rodziców „szóstoklasistów”, 55,1% rodziców „siódmoklasistów”
oraz 56,3% rodziców „trzecioklasistów”.

6 klasy SP

7 klasy SP

3 klasy G

N=102

N=98

N=87

Zdecydowanie tak

21,6%

16,3%

17,2%

Raczej tak

8,8%

9,2%

4,6%

Trudno powiedzieć

17,6%

19,4%

21,8%

Raczej nie

31,4%

34,7%

28,7%

Zdecydowanie nie

20,6%

20,4%

27,6%

Tabela 13: Czy przemoc i agresja wobec uczniów ze strony nauczycieli to poważny problem
w szkole, w której uczy się Pani/Pana dziecko?
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8.3. Doświadczenia ofiar przemocy w szkole
- perspektywa rodziców
Najbardziej rozpowszechnioną formą przemocy w szkole jest przemoc werbalna.
Ponad połowa rodziców „szóstoklasistów” (53%), ponad 2/5 rodziców „siódmoklasistów” (45,3%)
i co trzeci rodzic gimnazjalisty z klas III (31,8%) przyznało, że jego dziecko – w ciągu ostatnich 12
miesięcy – wielokrotnie doświadczyło wulgarnych określeń ze strony swoich kolegów lub
koleżanek. W opinii rodziców uczniów - w porównaniu do wyników badań z 2015 r. zdecydowanie wzrosło nasilenie takich zachowań w populacji „siódmoklasistów” (w 2015
r. taką opinię wyraziło 29,1% rodziców zaś w 2019 – 45,3%). Z kolei w grupie rodziców uczniów
kl. III gimnazjum istotnie zmniejszył się odsetek badanych, którzy wyrazili podobną opinię
(z 43,1% w 2015 do 31,8% w 2019).
Co dziesiąty rodzic ucznia VI kl. SP (9,9%) oraz III klasy gimnazjum (10,6%) stwierdził, że
ich dorastające dziecko było ofiarą przemocy psychicznej, jaką jest „groźba pobicia” oraz
„słowne zastraszanie”. W grupie rodziców uczniów kl. siódmych SP na tę formę przemocy
wobec ich dziecka wskazał co czwarty badany (22,9%). Warto także podkreślić, iż właśnie
w tej frakcji rodziców uczniów „siódmoklasistów” nastąpił największy prawie 3-krotny
wzrost odsetka badanych (z 8% w 2015 do 22,9% w 2019), którzy wskazali na
występowanie tej formy przemocy wobec ich dziecka w szkole.
„Celowe uderzenie lub pobicie” w opinii badanych rodziców znacznie częściej
przydarzało się młodzieży VI i VII kl. szkół podstawowych (odpowiednio: 20,8% i 16,7%) niż
nastolatkom z III kl. gimnazjum (4,8%). W porównaniu do wyników badań z 2015 r. w tej
ostatniej grupie badanych rodziców odnotowano spektakularne – ponad 5-krotne !!! zmniejszenie się populacji badanych, którzy deklarowali, że ich dziecko zostało
w ostatnim roku celowo uderzone lub pobite przez rówieśników na terenie szkoły.
Dość typową formą przemocy często występującą wśród młodszych uczniów jest „celowe
popchnięcie lub wywrócenie”. Prawie co trzeci rodzic „szóstoklasisty” i „siódmoklasisty”
przyznał iż jego dziecko doświadczyło w ostatnim roku tej formy przemocy (odpowiednio: 31,8%
i 31,3%). W gimnazjach takie sytuacje – w opinii rodziców – zdarzały się znacznie rzadziej.
Wskazało je 16,4% rodziców uczniów klas III - kończących naukę w tego typu szkołach.
Porównując wyniki tegorocznych badań (2019) do poprzedniej diagnozy ww. problemów z roku
2015 należy podkreślić istotny statystycznie wzrost populacji rodziców „siódmoklasistów”
(w 2015 r. ten sam rocznik stanowili uczniowie I kl. gimnazjum), którzy zadeklarowali tę formę
przemocy wobec swoich dzieci - z 13,4% w 2015 r. do 31,3% w 2019 r.
Inną formą przemocy, która dość często zdarza się wśród dorastających nastolatków jest
namawianie do różnych nie chcianych zachowań np. picia alkoholu, palenia tytoniu,
używania narkotyków a także nakłanianie (czasem pod groźbą) do zakupu ww. produktów.
Wśród rodziców uczniów VI klas polickich „podstawówek” 7% badanych przyznało, że ich
dziecko było w ciągu ostatniego roku namawiane przez kolegów ze szkoły do palenia
papierosów, a 15% nie miało w tej sprawie wyrobionego zdania (wskazując odpowiedź „nie
wiem”). W klasach VII SP odsetek rodziców deklarujących, że ich dziecko było nakłaniane do
palenia papierosów wzrósł do prawie 12%, a w grupie rodziców „trzecioklasistów” z polickich
gimnazjów sięgnął 20%.
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Najwięcej wątpliwości dot. skali zjawiska namawiania uczniów przez
kolegów/koleżanki ze szkoły do używania substancji psychoaktywnych mieli rodzice
gimnazjalistów. Co trzeci z nich przyznał, że nie wie, czy jego dziecko było namawiane
w ostatnim roku do palenia papierosów lub picia alkoholu (odpowiednio: 35,3%
i 30,6%), a co czwarty nie wiedział również, czy spotkało się z nakłanianiem do
używania narkotyków (28,2%).
Jedynie 2,4% badanych rodziców gimnazjalistów stwierdziło, że ich dziecko było
nakłaniane do niechcianych zachowań seksualnych. Średnio co trzeci badany rodzic
w tej frakcji przyznał, że nie wie, czy jego dziecko było w ostatnim roku nakłaniane do
niechcianych zachowań seksualnych (27,9%). Brak orientacji rodziców w tym zakresie
może być oznaką narastających problemów we wzajemnej komunikacji pomiędzy rodzicami
i „zbuntowanymi” nastolatkami, może także wskazywać na pomijanie w tej komunikacji
„trudnych tematów”, o których wielu rodziców nie potrafi szczerze rozmawiać z nastolatkami,
a co piąty (21,2%) nie miał w tej kwestii wyrobionej opinii i zaznaczył odpowiedź „trudno
powiedzieć”. Odsetki te są zbliżone do wyników podobnych badań z 2015 r. W grupie
rodziców „siódmoklasistów” tylko 1,1% badanych stwierdziło, że ich dziecko spotkało
się z nakłanianiem do niechcianych zachowań seksulanych, a co szósty nie był
zorientowany w tej sprawie (15,8%).
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Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pani/Pana dziecko doświadczyło którejś z wymienionych
sytuacji ze strony innego ucznia lub uczniów na terenie szkoły ?

nigdy
używanie wobec niego
wulgarnych słów
grożenie pobiciem lub
zastraszanie słowne
celowe uderzenie lub pobicie
kradzież pieniędzy lub
wartościowego przedmiotu
użycie niebezpiecznych
przedmiotów lub grożenie ich
użyciem
celowe popchnięcie,
wywrócenie , podstawienie nogi
nakłanianie pod groźbą do
oddania pieniędzy
namawianie do picia alkoholu
namawianie do palenia
papierosów
namawianie do używania
narkotyków
nakłanianie do kupowania
papierosów wbrew jego woli
nakłanianie do kupowania
alkoholu wbrew jego woli
nakłanianie do kupowania
narkotyków wbrew jego woli
nakłanianie do niechcianych
zachowań seksualnych

raz lub kilka
raz lub kilka
razy w
przynajmniej
razy w roku miesiącu raz w tygodniu nie wiem

30,0%

32,0%

15,0%

6,0%

17,0%

78,2%

6,9%

3,0%

0,0%

11,9%

73,3%

15,8%

4,0%

1,0%

5,9%

89,1%

5,9%

1,0%

0,0%

4,0%

92,1%

2,0%

0,0%

0,0%

5,9%

53,5%

22,8%

5,0%

4,0%

14,9%

94,1%

0,0%

1,0%

0,0%

5,0%

86,0%

1,0%

0,0%

0,0%

13,0%

78,0%

6,0%

1,0%

0,0%

15,0%

89,0%

1,0%

0,0%

0,0%

10,0%

85,0%

1,0%

0,0%

0,0%

14,0%

86,0%

0,0%

0,0%

0,0%

14,0%

89,0%

0,0%

0,0%

0,0%

11,0%

91,0%

0,0%

0,0%

0,0%

9,0%

Tabela 14: Różne formy przemocy doświadczane przez dzieci w szkole
– deklaracje rodziców uczniów klas 6 SP
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Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pani/Pana dziecko doświadczyło którejś z wymienionych
sytuacji ze strony innego ucznia lub uczniów na terenie szkoły ?

używanie wobec niego
wulgarnych słów
grożenie pobiciem lub
zastraszanie słowne
celowe uderzenie lub pobicie
kradzież pieniędzy lub
wartościowego przedmiotu
użycie niebezpiecznych
przedmiotów lub grożenie ich
użyciem
celowe popchnięcie,
wywrócenie , podstawienie
nogi
nakłanianie pod groźbą do
oddania pieniędzy
namawianie do picia alkoholu
namawianie do palenia
papierosów
namawianie do używania
narkotyków
nakłanianie do kupowania
papierosów wbrew jego woli
nakłanianie do kupowania
alkoholu wbrew jego woli
nakłanianie do kupowania
narkotyków wbrew jego woli
nakłanianie do niechcianych
zachowań seksualnych

raz lub kilka przynajmniej
razy w
raz w
miesiącu
tygodniu

nigdy

raz lub kilka
razy w roku

34,7%

27,4%

7,4%

10,5%

20,0%

66,7%

14,6%

8,3%

0,0%

10,4%

76,0%

10,4%

6,3%

0,0%

7,3%

88,5%

4,2%

0,0%

0,0%

7,3%

88,7%

4,1%

0,0%

0,0%

7,2%

54,2%

18,8%

11,5%

1,0%

14,6%

89,6%

2,1%

0,0%

0,0%

8,3%

67,4%

5,3%

1,1%

0,0%

26,3%

64,2%

9,5%

2,1%

2,1%

22,1%

76,8%

2,1%

1,1%

0,0%

20,0%

80,0%

0,0%

0,0%

0,0%

20,0%

82,1%

0,0%

0,0%

0,0%

17,9%

82,1%

0,0%

0,0%

0,0%

17,9%

83,2%

0,0%

1,1%

0,0%

15,8%

nie wiem

Tabela 15: Różne formy przemocy doświadczane przez dzieci w szkole
– deklaracje rodziców uczniów klas 7 SP
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Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pani/Pana dziecko doświadczyło którejś z wymienionych
sytuacji ze strony innego ucznia lub uczniów na terenie szkoły ?
raz lub kilka przynajmniej
razy w
raz w
miesiącu
tygodniu nie wiem

nigdy

raz lub kilka
razy w roku

37,6%

23,5%

2,4%

5,9%

30,6%

70,6%

8,2%

1,2%

1,2%

18,8%

80,0%

2,4%

2,4%

0,0%

15,3%

87,1%

2,4%

0,0%

0,0%

10,6%

90,6%

1,2%

0,0%

0,0%

8,2%

62,4%

16,5%

0,0%

0,0%

21,2%

88,2%

0,0%

0,0%

0,0%

11,8%

namawianie do picia alkoholu

55,3%

10,6%

2,4%

1,2%

30,6%

namawianie do palenia papierosów
namawianie do używania
narkotyków
nakłanianie do kupowania
papierosów wbrew jego woli
nakłanianie do kupowania alkoholu
wbrew jego woli
nakłanianie do kupowania
narkotyków wbrew jego woli
nakłanianie do niechcianych
zachowań seksualnych

44,7%

16,5%

3,5%

0,0%

35,3%

65,9%

5,9%

0,0%

0,0%

28,2%

72,9%

0,0%

0,0%

0,0%

27,1%

76,5%

0,0%

0,0%

0,0%

23,5%

77,6%

0,0%

0,0%

0,0%

22,4%

76,5%

2,4%

0,0%

0,0%

21,2%

używanie wobec niego wulgarnych
słów
grożenie pobiciem lub zastraszanie
słowne
celowe uderzenie lub pobicie
kradzież pieniędzy lub
wartościowego przedmiotu
użycie niebezpiecznych
przedmiotów lub grożenie ich
użyciem
celowe popchnięcie, wywrócenie ,
podstawienie nogi
nakłanianie pod groźbą do
oddania pieniędzy

Tabela 16: Różne formy przemocy doświadczane przez dzieci w szkole
– deklaracje rodziców uczniów klas 3 G
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8.4. Stosunek rodziców do różnych form agresji
i przemocy
Jednym z kluczowych elementów badania było poznanie opinii rodziców nastolatków
dotyczących różnych aspektów zjawiska przemocy. W tym celu zaprezentowaliśmy badanym
rodzicom kilka popularnych stwierdzeń, które pozwalają przekonać się w jakim stopniu akceptują
oni przemoc, jako sposób rozwiązywania konfliktów oraz jak wielu z nich bagatelizuje różne
przejawy przemocy traktując je, jako stały element otaczającej nas rzeczywistości. Wpływ
rodziców na postawy i zachowania dzieci wydaje się oczywisty, dlatego tak ważne jest aby lepiej
poznać i zrozumieć ich poglądy w tym zakresie.
Pierwsza z opinii dotyczyła przyzwolenia na stosowanie siły lub gróźb w celu
rozwiązywania konfliktów. Średnio co szósty badany rodzic „szóstoklasisty” oraz
„siódmoklasisty” (odpowiednio: 15,6% oraz 16,9%) zgodził się z takim poglądem (suma
odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). W grupie rodziców gimnazjalistów podobnego
zdania był prawie co czwarty rodzic (23,5%). W porównaniu do wyników badań z 2015 r.
zdecydowanie wzrósł odsetek rodziców akceptujących ww. zachowania przemocowe tj.
stosowanie siły lub gróźb, jako jednej z form rozwiązywania konfliktów pomiędzy
uczniami. W grupie rodziców „szóstoklasistów” odnotowano wzrost z 6,9% w 2015 do 15,6%
w 2019 a wśród rodziców uczniów kl. siódmych SP – z 5,6% do 16,9%. Największy prawie
4-krotny
wzrost
odsetka
rodziców
aprobujących
zachowania
przemocowe
w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych stwierdzono w grupie rodziców
gimnazjalistów. W 2015 r. taką opinię wyraziło 6,5% badanych a w tegorocznym badaniu
(2019) aż 23,5% !!! Na szczęście zdecydowana większość rodziców jest przeciwnego zdania –
77,5% w grupie rodziców „szóstoklasistów”, 71,6% w grupie rodziców „siódmoklasistów” i 63,6%
wśród rodziców gimnazjalistów z klas III. Zastanawiający jest dość wysoki odsetek
respondentów – którzy nie wiedzą jak odpowiedzieć na to pytanie (11,6% w grupie rodziców
uczniów VII kl. SP i 12,9% wśród rodziców „trzecioklasistów” z polickich gimnazjów).
Druga analizowana kwestia dotyczy tzw. „szkolnych przepychanek” (podstawiania
nóg kolegom, podglądania itp.), które są jedną z częstych form znęcania się i ośmieszania
słabszych kolegów. Co szósty badany – w grupie rodziców „szóstoklasistów” (15,7%) i co piąty
wśród rodziców „siódmoklasistów” (19%) – przyznaje, że „są to tylko niemądre żarty i nie należy
ich wyolbrzymiać”. Najwyższy odsetek tego typu opinii odnotowano wśród rodziców
„trzecioklasistów” z gimnazjów. Prawie co trzeci badany w tej frakcji wyraził tego typu opinię
(29,4%). Sześciu na dziesięciu respondentów – w każdej z badanych grup rodziców –
nie akceptuje takich postaw (60,8%, 60% i 60%). Najwięcej wątpliwości w tym zakresie mają
rodzice „szóstoklasistów” – co czwarty z nich (23,5%) zaznaczył odpowiedź „trudno powiedzieć”.
Ośmiu na dziesięciu badanych rodziców „szóstoklasistów” oraz rodziców uczniów
III kl. gimnazjum nie zgadza się z poglądem, że „nauczycielowi mogą czasem puścić
nerwy i może wyzwać lub uderzyć ucznia” (78,4% oraz 78,8%). W grupie rodziców
„siódmoklasistów” uważa tak ¾ badanych (73,6%). Przeciwnego zdania jest 15,7% rodziców
uczniów kl. VI oraz 16,8% rodziców uczniów kl. VII SP. Zaskakująco wysoki odsetek tego
typu opinii – wyrażających „dużą tolerancję” dla agresywnych zachowań nauczycieli
odnotowano także w grupie rodziców uczniów III kl. gimnazjum (18,8%). Warto zauważyć,
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Istotną zmianę, jaka nastąpiła w grupie rodziców „szóstoklasistów” w stosunku do wyników
badań z 2015 r. W badaniu przeprowadzonym w 2019 r. istotnie statystycznie wzrosła
populacja rodziców uczniów VI kl. SP akceptujących agresywne zachowania nauczyciela
(„któremu czasem mogą puścić nerwy”). W 2015 r. 5,1% badanych w tej grupie zgadzało
się z taką tezą, obecnie (2019 r.) taką opinię wyraziło 15,7%. Nieco mniejszy wzrost
odnotowano również w grupie rodziców „siódmoklasistów” (z 9,2% w 2015 r. do 16,8%
w 2019 r.).
Średnio sześciu na dziesięciu rodziców uczniów – w każdej z badanych grup - odrzuca
pogląd, iż „żyjemy w czasach ostrej rywalizacji i ci, którzy sobie nie radzą, muszą liczyć
tylko na siebie” (odpowiednio: 65,7% w kl. VI SP, 58,9% w kl. VII SP oraz 61,2% w kl. III G).
Jednocześnie, co czwarty rodzic „siódmoklasisty” oraz ucznia III klasy gimnazjum
(odpowiednio: 24,3% i 23,5%) zgadza się w cytowaną powyżej opinią. Najniższy odsetek
respondentów, którzy akceptują tego typu pogląd odnotowano wśród rodziców uczniów VI kl. SP
(17,7%). Zbliżone odsetki rodziców – w każdej z badanych frakcji - nie miało w tej kwestii
wyrobionego zdania (15-17%) i wskazywało odpowiedź „trudno powiedzieć”.
Porównując wyniki tegorocznych badań (2019) z rezultatami uzyskanymi
w roku 2015 odnotowano wzrost odsetka rodziców – w każdej z badanych grup - którzy
zgadzali się z wyrażoną powyżej opinią. Najbardziej prawie 2-krotnie zwiększył się
odsetek rodziców „siódmoklasistów” – z 12,8% w 2015 do 24,3% w 2019 r. O ok. 6%
wzrosły odsetki w dwóch pozostałych frakcjach rodziców. Nie ulega wątpliwości, iż takie
opinie rodziców mają istotny wpływ na poglądy i postawy młodych ludzi ucząc ich także tego, że
w życiu trzeba ostro walczyć o swoje miejsce i nie należy przejmować się słabszymi. To dobry
punkt wyjścia do poważnej dyskusji na temat profilaktyki przemocy w środowisku szkolnym.
Kolejna grupa poglądów analizowanych w badaniu dotyczy postaw rodziców wobec
przemocy rówieśniczej, jej źródeł i przejawów. Bardzo kontrowersyjne i silnie różnicujące
badanych respondentów okazało się pytanie dotyczące stereotypu wyglądu współczesnej
dziewczyny, która swoim strojem i wyglądem rzekomo prowokuje innych do zaczepek
i wulgarnych zachowań i jeśli spotka ją coś przykrego, to sama jest sobie winna.
W badaniu nie odnotowano istotnych statystycznie różnic pomiędzy odsetkami rodziców
w poszczególnych grupach, którzy zgadzaliby się z tezą że „dziewczęta prowokują do
zaczepek i wulgarnych zachowań swoim strojem lub wyglądem i jeśli spotyka je coś
przykrego, to same są sobie winne”. Co szósty badany rodzic „szóstoklasisty” (16,7%) i
co dziesiąty rodzic „siódmoklasisty” (9,5%) stwierdził, że akceptuje tego typu opinią.
Podobnego zdania było 13,1% rodziców gimnazjalistów. Przeciwną opinię w tym zakresie
zadeklarowało sześciu na dziesięciu rodziców „szóstoklasistów” i niecałe 70% rodziców uczniów
klas VII (odpowiednio: 59,8% i 69,4%), a w grupie rodziców „trzecioklasistów” – 2/3 badanych
(66,6%). W porównaniu do wyników poprzednich badań z 2015 r. nie odnotowano istotnych
zmian.
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Zaskakujące i niezrozumiałe wydają się opinie co dziesiątego rodzica
„szóstoklasisty” oraz ucznia VII klasy SP (odpowiednio: 10,8% i 9,5%), którzy nie zgadzają
się z poglądem, że szkoła powinna pomóc uczniom – ofiarom przemocy nawet jeśli nie
ma dowodów przeciwko sprawcom. W grupie rodziców gimnazjalistów podobnego zdania
było 7,1% respondentów. Zdecydowana większość rodziców – ośmiu na dziesięciu w każdej
z badanych grup – pozytywnie odniosła się do ww. stwierdzenia (odpowiednio: 78,4%, 81%
oraz 84,7%) a co dziesiąty nie miał w tej kwestii wyrobionego zdania.
Zaskakujące okazały się także poglądy znacznej części rodziców akceptujących
„normy językowe”, jakimi posługuje się część współczesnej młodzieży. Integralnym
elementem tych norm są wulgaryzmy i wyrażenia poniżające innych kolegów. Przyzwolenie
dla takich norm deklaruje co trzeci rodzic „szóstoklasisty” (32,3%) oraz co czwarty rodzic
„siódmoklasisty” (25,2%) i ucznia III kl. gimnazjum (28,6%). Średnio co drugi rodzic,
z wszystkich trzech frakcji badanych, negatywnie odniósł się do przedstawionej powyżej opinii
(odpowiednio: 52%, 53,7% oraz 46,4%).
Porównując te wyniki z wynikami badań z 2015 r. odnotowano jedną istotną zmianę
– wyraźne zwiększenie się odsetka rodziców akceptujących wulgarny i poniżający styl
języka współczesnej młodzieży wśród rodziców uczniów szóstych klas szkół
podstawowych. W 2015 r. co piąty badany rodzic (20,8%) w tej frakcji uważał, że taki
„własny język” młodzieży jest czymś normalnym, a obecnie (2019) potwierdza tę opinię
co trzeci badany (32,3%). W pozostałych grupach nie odnotowano istotnych zmian.
Wielu rodziców nie dostrzega również żadnych negatywnych konsekwencji
w następującej tezie, która odzwierciedla nietolerancję wobec kolegów, znajdujących się na
peryferiach grupy rówieśniczej – „Jeśli jakiś uczeń stoi z boku, nie trzyma z grupą – to
trudno się dziwić, że jest lekceważony przez kolegów”. W badaniu odnotowano istotne
statystycznie różnice pomiędzy odsetkami rodziców zgadzających się z tą opinią
w poszczególnych grupach. Najwyższy odsetek respondentów, którzy akceptują taki pogląd
występuje wśród rodziców „szóstoklasistów”. Co piąty badany z tej grupy zgadza się
z przedstawioną tezą (20,6%). Wśród rodziców „siódmoklasistów” oraz uczniów III klas
gimnazjum podobnego zdania jest co ósmy badany (odpowiednio: 12,7% oraz 11,9%).
Zaskakujący wydaje się również fakt, że co trzeci badany rodzic „siódmoklasisty” oraz ucznia III
klasy polickiego gimnazjum (29,5% i 32,1%) nie miał w tej sprawie wyrobionego zdania i wybrał
odpowiedź „trudno powiedzieć”. W porównaniu do wyników badań z 2015 r. nie odnotowano
istotnych zmian w opiniach rodziców należących do poszczególnych frakcji badanych.
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8.4. Stosunek rodziców do różnych form agresji
i przemocy
W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami?
Zdecydowanie
nie
Niektórych konfliktów nie da się
rozwiązać inaczej niż przy użyciu
siły lub gróźb

Raczej
Trudno
nie
powiedzieć

Raczej
tak

Zdecydowanie
tak

61,8%

15,7%

6,9%

7,8%

7,8%

39,2%

21,6%

23,5%

10,8%

4,9%

Szkoła zawsze powinna pomóc
uczniom - ofiarom przemocy
nawet jeśli nie ma dowodów
przeciwko sprawcom

8,8%

2,0%

10,8%

44,1%

34,3%

Nauczyciel to tylko człowiek
i czasem mogą mu „puścić
nerwy” np. wyzwać ucznia,
uderzyć

59,8%

18,6%

5,9%

5,9%

9,8%

Żyjemy w czasach ostrej
rywalizacji, ci którzy sobie nie
radzą muszą liczyć tylko na siebie

45,1%

20,6%

16,7%

10,8%

6,9%

Dziewczęta często prowokują do
zaczepek i wulgarnych zachowań
swoim strojem, wyglądem - jeśli
spotyka je coś przykrego, to są
sobie same winne

49,0%

10,8%

23,5%

15,7%

1,0%

To normalne, że młodzież
rozmawia między sobą „własnym
językiem”, w którym zdarzają się
wulgarne, poniżające określenia
wobec kolegów

27,5%

24,5%

15,7%

29,4%

2,9%

Jeśli jakiś uczeń stoi z boku, nie
trzyma z grupą - to trudno się
dziwić, że jest lekceważony przez
kolegów/ koleżanki

37,3%

18,6%

23,5%

14,7%

5,9%

Szkolne „przepychanki”,
podstawianie nóg,
podglądanie itp. to niemądre
żarty, z których
się wyrasta i nie należy ich
wyolbrzymiać

Tabela 17: Akceptacja agresji i przemocy wśród rodziców - klasy 6 SP
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8.4. Stosunek rodziców do różnych form agresji
i przemocy
W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami?
Zdecydowanie Raczej
Trudno
Raczej Zdecydowanie
nie
nie
powiedzieć
tak
tak
Niektórych konfliktów nie da się
rozwiązać inaczej niż przy użyciu
siły lub gróźb

60,0%

11,6%

11,6%

7,4%

9,5%

Szkolne „przepychanki”,
podstawianie nóg, podglądanie itp.
to niemądre żarty, z których
się wyrasta i nie należy ich
wyolbrzymiać

37,9%

22,1%

21,1%

13,7%

5,3%

Szkoła zawsze powinna pomóc
uczniom - ofiarom przemocy
nawet jeśli nie ma dowodów
przeciwko sprawcom

7,4%

2,1%

9,5%

51,6%

29,5%

Nauczyciel to tylko człowiek i
czasem mogą mu „puścić nerwy”
np. wyzwać ucznia, uderzyć

54,7%

18,9%

9,5%

6,3%

10,5%

Żyjemy w czasach ostrej
rywalizacji, ci którzy sobie nie
radzą muszą liczyć tylko na siebie

46,3%

12,6%

16,8%

10,5%

13,7%

Dziewczęta często prowokują do
zaczepek i wulgarnych zachowań
swoim strojem, wyglądem - jeśli
spotyka je coś przykrego, to są
sobie same winne

52,6%

16,8%

21,1%

8,4%

1,1%

To normalne, że młodzież
rozmawia między sobą „własnym
językiem”, w którym zdarzają się
wulgarne, poniżające określenia
wobec kolegów

26,3%

27,4%

21,1%

22,1%

3,2%

Jeśli jakiś uczeń stoi z boku, nie
trzyma z grupą - to trudno się
dziwić, że jest lekceważony przez
kolegów/ koleżanki

38,9%

18,9%

29,5%

11,6%

1,1%

Tabela 18: Akceptacja agresji i przemocy wśród rodziców - klasy 7 SP
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8.4. Stosunek rodziców do różnych form agresji
i przemocy
W jakim stopniu zgadza się Pan/Pani z następującymi stwierdzeniami?
Zdecydowanie Raczej
Trudno
Raczej Zdecydowanie
nie
nie
powiedzieć
tak
tak
Niektórych konfliktów nie da się
rozwiązać inaczej niż przy użyciu
siły lub gróźb

51,8%

11,8%

12,9%

7,1%

16,5%

42,4%

17,6%

10,6%

20,0%

9,4%

Szkoła zawsze powinna pomóc
uczniom - ofiarom przemocy
nawet jeśli nie ma dowodów
przeciwko sprawcom

4,7%

2,4%

8,2%

50,6%

34,1%

Nauczyciel to tylko człowiek i
czasem mogą mu „puścić nerwy”
np. wyzwać ucznia, uderzyć

48,2%

30,6%

2,4%

4,7%

14,1%

Żyjemy w czasach ostrej
rywalizacji, ci którzy sobie nie
radzą muszą liczyć tylko na siebie

40,0%

21,2%

15,3%

14,1%

9,4%

Dziewczęta często prowokują do
zaczepek i wulgarnych zachowań
swoim strojem, wyglądem - jeśli
spotyka je coś przykrego, to są
sobie same winne

46,4%

20,2%

20,2%

10,7%

2,4%

To normalne, że młodzież
rozmawia między sobą „własnym
językiem”, w którym zdarzają się
wulgarne, poniżające określenia
wobec kolegów

21,4%

25,0%

25,0%

23,8%

4,8%

Jeśli jakiś uczeń stoi z boku, nie
trzyma z grupą - to trudno się
dziwić, że jest lekceważony przez
kolegów/ koleżanki

41,7%

14,3%

32,1%

10,7%

1,2%

Szkolne „przepychanki”,
podstawianie nóg,
podglądanie itp. to niemądre
żarty, z których
się wyrasta i nie należy ich
wyolbrzymiać

Tabela 19: Akceptacja agresji i przemocy wśród rodziców - klasy 3 G
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9. Ryzykowne zachowania
młodzieży
- doświadczenia rodziców -
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9.1. Doświadczenia rodziców związane
z ryzykownymi zachowaniami uczniów
- picie napojów alkoholowych
Ponad 89% rodziców szóstoklasistów i niemal tyle samo rodziców uczniów 7 klas SP
stwierdziło, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy ich dzieci nie piły żadnego alkoholu. Co dziesiąty
rodzic w pierwszej z wymienionych frakcji (8,8%) i co dziewiąty w drugiej (8,1%) przyznał, że
taka sytuacja zdarzyła się raz lub kilka razy w roku lub częściej. 2-3% badanych przyznało, że
nie wiedzą, czy ich dziecko w ostatnim roku piło jakikolwiek alkohol.
Nieco inaczej picie swoich dorastających dzieci widzą rodzice uczniów ostatniej klasy
gimnazjum. Ponad 81% badanych w tej grupie rodziców uznało, że ich dziecko w okresie
ostatnich 12 miesięcy w ogóle nie piło alkoholu (81,6%). Co siódmy badany rodzic (13,7%)
przyznał, że taka sytuacja zdarzyła się raz lub kilka razy w roku albo częściej.
Jeśli porównać ten wynik z danymi z roku 2015, odsetek rodziców w gimnazjum, którzy
deklarowali, że ich dziecko piło w ostatnim roku alkohol, był podobny do tego z roku 2019.

Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pani/Pana dziecko piło alkohol?

Wykres 27: Częstotliwość picia alkoholu przez uczniów w okresie ostatnich 12 miesięcy
– deklaracje rodziców
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9.2. Doświadczenia rodziców związane
z ryzykownymi zachowaniami uczniów
- przychodzenie do domu pod wpływem alkoholu
Niemal wszyscy rodzice uczniów szóstych klas szkół podstawowych (98%)
stwierdzili, iż w ciągu ostatniego roku ich dziecko nigdy nie przyszło do domu pod wpływem
alkoholu. W grupie rodziców uczniów klas 7 SP podobną opinię wyraziło ponad 97,9%
badanych. Jedynie ok. 2% respondentów w obu ww. grupach przyznało, iż takie sytuacje
zdarzyły się raz lub kilka razy w roku.
Wśród rodziców uczniów 3 klas gimnazjum odnotowano nieznacznie wyższy odsetek
respondentów, którzy stwierdzili, iż w ciągu ostatniego roku raz lub kilka razy ich syn lub
córka wrócili do domu pod wpływem alkoholu. 4,7% badanych w tej grupie przyznało, że
zdarzyła im się tego typu sytuacja w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nie była to jednak
różnica istotna statystycznie w porównaniu z innymi grupami respondentów.
Odnotowane wyniki są zbliżone do tych, które odnotowano 4 lata wcześniej.
Ile razy w ciągu ost. 12 miesięcy Pani/Pana dziecko przyszło do domu pod wpływem alkoholu?

Wykres 28: Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pani/Pana dziecko przyszło do domu pod wpływem
alkoholu? - deklaracje rodziców.
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9.3. Doświadczenia rodziców związane
z ryzykownymi zachowaniami uczniów
- upijanie się
Jak wynika z deklaracji badanych rodziców w ciągu ostatnich 12 miesięcy upił się
niewielki odsetek szóstoklasistów (1%).
Minimalny odsetek tego typu sytuacji potwierdzili także rodzice uczniów trzecich klas
gimnazjum (2,4%). W klasach 7 SP takiej opinii nie wyraził żaden z respondentów.
Porównując te wyniki badań z 2011 i 2015 r. warto zauważyć, iż 8 lat temu (2011)
prawie 8% rodziców „trzecioklasistów” (7,8%), przyznało, iż ich dzieciom zdarzyło się
upić kilka razy w miesiącu lub częściej. W roku 2015 odsetki te były znacznie niższe,
a w roku 2019 odnotowano ich stabilizację na poziomie sprzed 4 lat.

Ile razy w ciągu ost. 12 miesięcy Pani/Pana dziecko upiło się alkoholem?

Wykres 29: Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pani/Pana dziecko upiło się alkoholem?
- deklaracje rodziców.
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9.4. Doświadczenia rodziców związane
z ryzykownymi zachowaniami uczniów
- palenie papierosów
Ponad 94% rodziców uczniów klas VI SP stwierdziło, iż ich dzieci w ogóle nie paliły
papierosów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 4% przyznało, iż zdarzyło się to kilka razy w roku
a 2% że kilka razy w miesiącu lub częściej.
Wśród rodziców uczniów siódmych klas SP niecałe 6% stwierdziło, że w okresie
ostatniego roku syn lub córka kilka razy w roku zapalił papierosa. Tylko 1% badanych w tej
grupie deklaruje, iż taki problem pojawił się kilka razy w miesiącu lub częściej.
Co ciekawe, podobne odsetki respondentów, którzy stwierdzili, że ich dzieci w ostatnim
roku sięgały po papierosy odnotowano w grupie rodziców najstarszej badanej
młodzieży tj. trzecioklasistów z gimnazjum. Tylko 3,5% uznało, że taka sytuacja miała
miejsce raz lub kilka razy w roku. 4 lata wcześniej taka opinię wyraziło ponad 11%. Tylko
1,2% stwierdziło, że zdarzało się to przynajmniej raz w miesiącu. W badaniu z roku 2015 takie
zdanie wyraziło ponad 4% rodziców.
W badaniu w 2011 r. odsetek rodziców przekonanych, że ich dziecko
uczęszczające do klasy 3 gimnazjum paliło w ost. roku wynosił ponad 15%, a więc
podobnie jak w roku 2015 i istotnie więcej niż w roku 2019.

Ile razy w ciągu ost. 12 miesięcy Pani/Pana dziecko paliło papierosy?

Wykres 30: Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pani/Pana dziecko paliło papierosy?
- deklaracje rodziców.
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9.4. Doświadczenia rodziców związane
z ryzykownymi zachowaniami uczniów
- palenie papierosów
Ile razy w ciągu ost. 12 miesięcy Pani/Pana dziecko używało e-papierosy?

Wykres 31: Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pani/Pana dziecko używało e-papierosy?
- deklaracje rodziców.

W badaniu realizowanym w roku 2019 po raz pierwszy poproszono rodziców uczniów
o ocenę rozpowszechnienia palenia e-papierosów wśród ich dzieci. Odsetki
respondentów, którzy wskazali, że ich dzieci używały e-papierosów w ostatnim roku były
w każdej frakcji istotnie wyższe niż w przypadku pytania o palenie tradycyjnych
papierosów w tym samym okresie czasu.
Ponad 92% rodziców uczniów klas 6 SP stwierdziło, iż ich dzieci w ogóle nie używały
e-papierosów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Niemal 7% przyznało, iż zdarzyło się to kilka razy
w roku a 1% że kilka razy w miesiącu lub częściej.
Wśród rodziców uczniów siódmych klas SP aż 14,4% stwierdziło, że w okresie ostatniego
roku ich syn lub córka kilka razy w roku używał e-papierosa.
Co ciekawe, podobne odsetki respondentów, którzy stwierdzili, że ich dzieci w ostatnim
roku sięgały po e-papierosy odnotowano w grupie rodziców najstarszej badanej młodzieży
tj. trzecioklasistów z gimnazjum. Aż 14,1% uznało, że taka sytuacja miała miejsce raz lub
kilka razy w roku, lub częściej.
Zastanawiający jest brak różnicy pomiędzy odsetkiem rodziców przekonanych, że ich dzieci
używały e-papierosów w klasach 7 SP oraz kl. 3 gimnazjum, choć różnica wieku pomiędzy
uczniami w tych frakcjach wynosi 2 lata.
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9.5. Doświadczenia rodziców związane
z ryzykownymi zachowaniami uczniów
- eksperymentowanie z narkotykami
Niemal wszyscy rodzice – w każdej z badanych frakcji – są przekonani, że
w ciągu ostatniego roku ich dziecko nie próbowało żadnych narkotyków.
Jedynie kilku rodziców (1%) w grupie uczniów szóstych klas szkół podstawowych oraz
3,5% wśród rodziców gimnazjalistów z klas III stwierdziło, że ich dziecko raz lub kilka razy
w ciągu ostatniego roku próbowało narkotyków.
Zbliżone wyniki uzyskano także w badaniach zrealizowanych w Policach w roku 2015
i 2011 r., przy czym w roku 2011 najwyższy odsetek rodziców, którzy przyznali, że ich
dziecko spróbowało narkotyków odnotowano w grupie rodziców uczniów klas
pierwszych gimnazjum (2,6%) – tj. obecnych klas VII SP. W roku 2019 nikt z rodziców
uczniów z tej frakcji wiekowej (klas 7 SP) nie wyraził opinii, że jego dziecko używało
narkotyków w ostatnim roku przed badaniem.
W klasach 3 gimnazjum odsetek takich wskazań był także bardzo niski - 3,5%.
Identyczny rozkład odpowiedzi odnotowano również w pytaniu dotyczącym
przyjścia do domu – przez nastolatka - pod wpływem narkotyków (w ciągu ostatnich 12
miesięcy).
Ile razy w ciągu ost. 12 miesięcy Pani/Pana dziecko spróbowało narkotyków?

Wykres 32: Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pani/Pana dziecko spróbowało narkotyków?
- deklaracje rodziców.
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9.6. Doświadczenia rodziców związane
z ryzykownymi zachowaniami uczniów
- używanie dopalaczy
W odniesieniu do tzw. dopalaczy wszyscy badani rodzice stwierdzili, iż ich dziecko
w ciągu ostatniego roku nie spróbowało żadnych dopalaczy.
Dla porównania w roku 2015 w grupie rodziców „szóstoklasistów” (ze szkół
podstawowych) taki pogląd przedstawili wszyscy respondenci uczestniczący w badaniu.
Wśród rodziców gimnazjalistów pojawiły
się nieliczne opinie potwierdzające
eksperymentowanie przez dzieci z dopalaczami. Problem ten – w opinii rodziców - dotyczył
mniej niż 1% uczniów (1-2 rodziców przyznaje, iż ich dzieci sięgają po dopalacze kilka razy
w roku).
Jeśli porównać te wyniki z wynikami odnotowanymi w badaniu młodzieży (2019),
w którym do używania dopalaczy przyznało się między 0,9 a 2,5% uczniów – należy uznać je
za w pełni wiarygodne.

Ile razy w ciągu ost. 12 miesięcy Pani/Pana dziecko spróbowało dopalaczy?

Wykres 33: Ile razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pani/Pana dziecko spróbowało dopalaczy?
- deklaracje rodziców.
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9.7. Picie alkoholu przez młodzież
- opinie rodziców a deklaracje uczniów
Jedynie co jedenasty rodzic „szóstoklasisty” (8,8%) przyznał, iż jego dziecko
w okresie ostatnich 12 miesięcy piło jakiś napój alkoholowy. W grupie rodziców uczniów klas VII
SP odsetek takich rodziców był podobny. Jedynie 8,2% badanych w tej frakcji rodziców
stwierdziło, iż jego dziecko w ciągu ostatniego roku piło jakiś napój alkoholowy. Najwięcej
respondentów potwierdzających, że ich dzieci - w ostatnim roku - sięgały po alkohol odnotowano
wśród rodziców uczniów III klas gimnazjum (13,8%). Rodzice każdej z badanych frakcji młodzieży
w zdecydowanej większości postrzegają swoje dzieci jako rozsądne i odpowiedzialne,
rzeczywistość pokazuje jednak, że ten obraz nie jest prawdziwy.
Porównanie opinii rodziców nt. picia napojów alkoholowych przez ich dzieci
z deklaracjami samej młodzieży (na podstawie tegorocznych badań polickich nastolatków)
pokazuje, jak ograniczona jest w tym zakresie wiedza i orientacja rodziców. Do picia alkoholu
w ostatnich 12 miesiącach przyznaje się prawie 2/3 najstarszej badanej młodzieży tj. 63,9%
(uczniów III kl. gimnazjum) – to jest prawie 5-krotnie więcej niż uważali rodzice !!! W klasach
VII SP to zróżnicowanie jest zdecydowanie największe. Do picia alkoholu w tej grupie
przyznaje się prawie połowa badanych nastolatków (47,5%) – to jest prawie 6 razy więcej niż
wynikałoby to z opinii rodziców !!!
Bardzo duże zróżnicowania pomiędzy opiniami rodziców i faktycznymi zachowaniami
nastolatków odnotowano także w najmłodszej badanej grupie tj. wśród „szóstoklasistów” uczących
się w szkołach podstawowych. Co piąty z nich (20,4%) przyznał, iż pił alkohol w ciągu ostatnich 12
miesięcy. W opinii rodziców takich uczniów jest prawie 2,5-krotnie mniej. Wyniki te
jednoznacznie wskazują, iż zdecydowana większość rodziców nie jest świadoma
ryzykownych zachowań swoich dzieci związanych z piciem alkoholu.
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy piłeś jakiś napój alkoholowy?
Czy Pani/Pana dziecko w ciągu ostatnich 12 miesięcy piło jakiś napój alkoholowy?

Wykres 34: Picie alkoholu przez młodzież – porównanie deklaracji młodzieży z opiniami rodziców
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9.8. Zjawisko upijania się młodzieży
- opinie rodziców a deklaracje uczniów
Upijanie się jest jednym z najbardziej ryzykownych zachowań podejmowanych przez
nastolatki. Generuje szereg poważnych problemów i szkód w różnych obszarach życia. Upijaniu
się często towarzyszy także przemoc rówieśnicza i używanie innych substancji psychoaktywnych
(leków, narkotyków, dopalaczy). Ograniczenie rozmiarów tego zjawiska jest jednym
z najważniejszych wskaźników efektywności działań profilaktycznych adresowanych do
młodzieży.
W badaniu rodziców „szóstoklasistów” tylko 1% respondentów przyznał, że jego dziecko
upiło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W grupie rodziców „trzecioklasistów”
z polickich gimnazjów – jedynie 2,4% badanych potwierdziło, że ich dziecko upiło się w ost.
12 miesiącach. W populacji „siódmoklasistów” żaden z rodziców nie stwierdził, że jego
dorastające dziecko upiło się w ostatnim roku.
Porównując te dane do wyników tegorocznych badań polickich nastolatków
odkrywamy ogromne dysproporcje pomiędzy opiniami rodziców a rzeczywistym obrazem,
jaki wyłania się z deklaracji samej młodzieży. Do upicia się w ostatnich 12 miesiącach
przyznało się prawie 30% uczniów III kl. gimnazjum – to jest wielokrotnie więcej (ponad 12
razy) niż twierdzili rodzice badanych nastolatków !!! W kl. VII SP to zróżnicowanie jest
jeszcze większe ponieważ ani jeden rodzic „siódmoklasisty” nie zadeklarował, że jego
dziecko upiło w ost. roku. Do upicia się w tym okresie przyznało się 18,1% uczniów (18 razy
więcej). W ostatnim roku upiło się 5,2% badanych „szóstoklasistów” - to jest 5 razy więcej niż sądzili rodzice (1%).
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy upiłeś się alkoholem?
Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pani/Pana dziecko upiło się?

Wykres 35: Rozpowszechnienie zjawiska upijania się młodzieży – porównanie deklaracji
młodzieży z opiniami rodziców
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9.9. Używanie narkotyków przez młodzież
- opinie rodziców a deklaracje uczniów
Porównując wyniki badań polickich gimnazjalistów, a zwłaszcza „trzecioklasistów”,
dotyczące używania przez nich narkotyków w okresie ostatnich 12 miesięcy z opiniami,
jakie w tej samej sprawie przedstawiali ich rodzice - należy podkreślić ogromną dysproporcję
jaka występuje w tym kontekście. W opinii rodziców po marihuanę sięgało jedynie 3,5%
nastolatków z tej grupy. W badaniach przeprowadzonych bezpośrednio z tą frakcją
młodzieży do używania marihuany przyznał się co siódmy „trzecioklasista” (14,3%) –
to jest ponad 4 razy więcej.
W klasach VII SP ani jeden z badanych rodziców uczniów nie stwierdził, że jego
dziecko w ciągu ostatniego roku używało marihuany. Porównując te dane z wynikami
badań samej młodzieży (uczniów kl. VII SP) możemy zauważyć bardzo istotną różnicę. Do
używania marihuany w ostatnich 12 miesiącach przyznał się co szesnasty badany
„siódmoklasista” (5,9%).
W klasach VI szkół podstawowych tylko 1% rodziców stwierdziło, że ich dziecko
w ostatnim roku używało narkotyków. Obraz ten jest zgodny z rzeczywistością, jaka
wyłania się z badania młodzieży. W tej grupie nastolatków tylko 1,5% uczniów przyznało
się do używania marihuany w ost. roku.

Czy w ciągu ost. 12 miesięcy używałeś marihuany?
Czy w ciągu ost. 12 miesięcy Pani/Pana dziecko używało narkotyków?

Wykres 36: Używanie narkotyków przez młodzież – porównanie deklaracji młodzieży z opiniami
rodziców
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9.10. Rozpowszechnienie używania substancji
psychoaktywnych przez uczniów
- porównanie deklaracji rodziców z 2007, 2011, 2015 i 2019 r.
Porównując wyniki badań wśród rodziców przeprowadzone w 2007, 2011 i 2015 r.
możemy zauważyć pozytywne zmiany dotyczące przekonań rodziców w zakresie
rozpowszechnienia picia alkoholu przez ich dzieci w okresie ostatnich 12 miesięcy.
W grupie rodziców „szóstoklasistów” odnotowano podobny odsetek respondentów, którzy
stwierdzili, że ich dziecko w ostatnim roku piło alkohol, jak w roku 2007. Taką opinię wyraziło
8,8% badanych. Warto podkreślić, iż w 2015 r. odsetek ten był dwukrotnie niższy (4,2%).
Warto podkreślić, iż w okresie ostatnich 4 lat w badaniach młodzieży uczącej się w szóstych
klasach SP również nie odnotowano istotnych zmian w zakresie rozpowszechnienia picia
alkoholu (w 2011 r. do picia alkoholu w ciągu ost. 12 miesięcy przyznało się 21,1% zaś w 2015 r.
18,3%).
Istotną zmianę odnotowano w badaniu rodziców „trzecioklasistów” kończących już
naukę w gimnazjum. W tym przypadku istotnie statystycznie zmniejszyła się populacja
rodziców, którzy stwierdzili, iż ich dzieci piły alkohol w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Odsetek rodziców „trzecioklasistów”, którzy wyrazili taki pogląd w 2015 r. był prawie o ponad 1/3
niższy niż w 2011 r. (spadek z 30% w 2011 r. do 18,8% w 2015 r. i 13,8% w 2019 r.).
W grupie rodziców „trzecioklasistów” z polickich gimnazjów również odnotowano istotny
spadek odsetka badanych, którzy uważali, że ich dziecko w ostatnim roku piło alkohol. W 2011 r.
sądził tak ci trzeci rodzic (30%) a obecnie (2019) ponad 2-krotnie mniej (13,8%).

Wykres 37: Rozpowszechnienie picia alkoholu wśród uczniów - deklaracje rodziców, porównanie
wyników badań zrealizowanych w Policach w 2007, 2011, 2015 i 2019 roku.
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10. Ocena dostępności
substancji psychoaktywnych
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10. Dostępność substancji psychoaktywnych

Sprzedaż napojów alkoholowych oraz papierosów osobom poniżej 18. roku
życia jest zgodnie z polskim prawem przestępstwem zagrożonym karą grzywny (do
5.000 zł). Jak pokazują badania „tajnego klienta” prowadzone co roku w kilkudziesięciu
miastach na terenie całego kraju (w Policach dotychczas nie realizowano tego typu
badań) większość sprzedawców lekceważy obowiązujące przepisy i mimo poważnych
sankcji finansowych bardzo często sprzedaje zarówno alkohol, jak i papierosy osobom
poniżej 18. roku życia. Opinie rodziców przedstawione w tym badaniu
potwierdzają dużą łatwość zdobycia wspomnianych produktów przez
niepełnoletnią młodzież na terenie Polic.
Siedmiu na dziesięciu rodziców „szóstoklasistów” (70%) uważa, że ich
dzieci mogą łatwo zdobyć papierosy, kupując je w sklepach na terenie miasta.
Co ciekawe - w grupie rodziców „siódmoklasistów” odsetek ten jest istotnie niższy
– wynosi 54%. Prawie ¾ rodziców gimnazjalistów (74,4%) jest przekonanych, że
niepełnoletnia młodzież może łatwo kupić w Policach papierosy.
Badani rodzice przyznali również, że ich dzieci mogą łatwo kupić
e-papierosy. Taki pogląd wyraziło 2/3 respondentów w grupie rodziców
„szóstoklasistów” (66%) i co drugi rodzic „siódmoklasisty” (50%). W populacji
rodziców gimnazjalistów (uczniów kl. III) takiego zdania było 68,6%
respondentów.
Prawie sześciu na dziesięciu rodziców uczniów VI klas SP stwierdziło, że
niepełnoletnia młodzież w Policach może z łatwością zdobyć piwo (58%).
Podobnie, jak w przypadku papierosów nieco niższy odsetek badanych podzielających
tę opinię odnotowano w populacji rodziców „siódmoklasistów”. Co drugi z nich był
podobnego zdania (46,9%). W grupie rodziców uczniów III klas gimnazjum dokładnie
taki sam odsetek badanych, jak w przypadku e-papierosów (68,6%) uznał, że łatwo
dostępne dla ich 16-letnich dzieci jest w Policach piwo. Bardzo wysokie są również
odsetki badanych, którzy przyznają, iż ich 13-16 letnie dzieci mogą z łatwością
kupić wódkę. Tak uważa czterech na dziesięciu rodziców „szóstoklasistów” (41%),
i niemal tyle samo rodziców „siódmoklasistów” (39,6%). Podobnego zdania jest także
co drugi rodzic 16-latka kończącego III klasę gimnazjum (53,5%). To bardzo
niepokojąca sytuacja wymagająca podjęcia zdecydowanych działań edukacyjnointerwencyjnych adresowanych do polickich sprzedawców.

MiraBo PRACOWNIA BADAWCZO-PSYCHOLOGICZNA
MIROSŁAWA PRAJSNER

88

10. Dostępność substancji psychoaktywnych
Co trzeci rodzic ucznia szóstej klasy SP oraz czterech z dziesięciu
badanych rodziców gimnazjalistów jest zdania, że ich dziecko bez większych
problemów może w Policach zdobyć różne narkotyki (odpowiednio: w kl. VI SP –
34% i w kl. III G – 40,7%). Co trzeci badany w tych frakcjach przyznał, że nie ma
orientacji w tym zakresie.
Również w przypadku dostępności dopalaczy odnotowano wysokie
odsetki rodziców przekonanych o łatwej możliwości ich zdobycia przez
nastolatków. Średnio co czwarty rodzic „szóstoklasisty” i co trzeci wychowujący
16-letniego gimnazjalistę przyznał, że w jego opinii dopalacze są łatwo dostępne dla
polickich nastolatków (odpowiednio: w kl. VI SP – 28% a w kl. III G - 36,1).
Porównując wyniki badań z 2011 i 2015 r. do rezultatów tegorocznych badań
(2019) należy podkreślić kilka istotnych zmian, jakie odnotowano w sferze
dostępności substancji psychoaktywnych dla niepełnoletniej młodzieży na
przestrzeni ostatnich 8 lat. Przede wszystkim warto zauważyć wyraźny wzrost
populacji rodziców uczniów III kl. gimnazjum, którzy wyrazili opinię, że ich dziecko
mogłoby łatwo kupić narkotyki w Policach. W 2011 r. uważał tak co czwarty rodzic
w tej grupie respondentów (26,8%), w 2015 co trzeci badany (33,8%) a obecnie tj.
w 2019 r. taką opinię ma już ponad 40% rodziców polickich 16-latków
kończących naukę w gimnazjum (40,7%) !!! Co ciekawe, w opinii tych samych
rodziców – w ciągu ostatnich 4 lat – nie zwiększyła się dostępność dopalaczy
(w 2015 r. za łatwo dostępne uważało je 33,1% badanych, zaś w roku 2019 - 36,1%).
Wśród rodziców uczniów VI kl. SP również odnotowano istotną zmianę
w tym zakresie. W 2011 co czwarty badany rodzic 12-13 latka (27,5%) deklarował
łatwą dostępność narkotyków dla polickiej młodzieży, cztery lata później w 2015 r.
odsetek ten zmniejszył się do niecałych 20% a następnie w roku 2019 ponownie
wzrósł aż do poziomu 34% !!! W grupie rodziców „siódmoklasistów”
(w poprzednich badaniach byli to rodzice uczniów I klas gimnazjum) między 2015
i 2019 r. nie odnotowano istotnych zmian – średnio co piąty badany respondent
(w 2015 – 19,5% zaś w 2019 – 18,8%) uważał, że jego 13-14 letnie dziecko mogło
łatwo zdobyć w Policach narkotyki.
Porównując wyniki tegorocznych badań (2019) do rezultatów uzyskanych
w badaniu w 2015 r. odnotowano istotny wzrost dostępności piwa. O ok. ¼
zwiększył się odsetek rodziców „szóstoklasistów”, którzy uważali, że piwo jest
łatwo dostępne dla ich dzieci – w 2015 r. taką opinię wyraziło 46,6% respondentów
zaś w 2019 było to już 58% rodziców.
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10. Dostępność substancji psychoaktywnych
Znacząco zwiększyła się także dostępność innych napojów alkoholowych
– wina i wódki oraz innych napojów spirytusowych. Prawie o połowę wzrósł
odsetek rodziców „szóstoklasistów” przekonanych, że ich dzieci mogłyby
z łatwością kupić wino (w 2015 r. uważało tak 34,7% badanych a w 2019 r. 51%).
W przypadku wódki o 1/3 zwiększyła się frakcja rodziców uczniów VI klas SP
deklarujących łatwość zdobycia tych produktów w Policach przez niepełnoletnie
dzieci. W 2015 r. taką opinię wyraził co trzeci badany rodzic (30,5%) a podczas
tegorocznych badań 41%. Nieco inaczej widzą tę kwestię rodzice „siódmoklasistów”.
W porównaniu do badań z 2015 r. w tegorocznej diagnozie zmniejszył się nieco
odsetek respondentów z tej grupy badanych, którzy uważali, że napoje alkoholowe są
łatwo dostępne dla ich dzieci – w przypadku piwa z 58,2% w 2015 r. do 46,9% w 2019.
W przypadku wina i wódki zmiany te są nieistotne statystycznie.
W 2019 r. odnotowano również nieco wyższe niż w poprzednim badaniu z 2015 r.
odsetki rodziców gimnazjalistów z klas III, którzy uważali, że ich dziecko mogłoby
z łatwością zdobyć w Policach zarówno papierosy, jak i różne napoje alkoholowe. Są to
jednak zmiany stosunkowo niewielkie i nieistotne statystycznie, sięgające od 4-7% np.
w przypadku piwa odnotowany wzrost o 10% - z 62,1% w 2015 r. do 68,6% w 2019 r.
Przedstawiona powyżej sytuacja może w praktyce oznaczać, że kupno napojów
alkoholowych przez polickich nastolatków staje się coraz łatwiejsze, przynajmniej
w części „zaprzyjaźnionych z młodzieżą” sklepów. W tej sytuacji niezbędnym
działaniem wydaje się zweryfikowanie deklaracji rodziców oraz samej młodzieży
(w raporcie z badania uczniów również znajdziemy szczegółowe informacje dot.
łatwości zdobycia napojów alkoholowych przez różne frakcje młodzieży szkolnej).
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10. Dostępność substancji psychoaktywnych
dla młodzieży – opinie rodziców
Jak łatwe jest Pana/Pani zdaniem - w miejscowości, w której uczy się Pana/Pani dziecko
- zdobycie przez nie następujących substancji?

dopalacze 8,0% 15,0% 14,0%

narkotyki

17,0% 11,0%

8,0% 15,0% 14,0%

wódka/inne napoje spirytusowe 7,0% 16,0%

23,0%

23,0%

35,0%

11,0%

20,0%

29,0%

21,0%

13,0%
niemożliwe

wino

7,0%

bardzo trudne
8,0%

21,0%

26,0%

25,0%

13,0%

dosyć trudne
dosyć łatwe
bardzo łatwe

7,0%
piwo 6,0%

18,0%

31,0%

27,0%

11,0%

nie wiem

4,0%
e-papierosy 6,0% 10,0%

26,0%

40,0%

14,0%

2,0%
papierosy 6,0% 12,0%

0%
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33,0%

40%

37,0%

60%
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10,0%
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Wykres 38: Dostępność różnych substancji psychoaktywnych dla młodzieży na terenie Polic
- w ocenie rodziców uczniów klas 6 SP, N=100
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10. Dostępność substancji psychoaktywnych
dla młodzieży – opinie rodziców
Jak łatwe jest Pana/Pani zdaniem - w miejscowości, w której uczy się Pana/Pani dziecko
- zdobycie przez nie następujących substancji?

dopalacze

13,5%

17,7% 7,3% 11,5%6,3%

43,8%

narkotyki

12,5%

16,7% 10,4% 12,5% 6,3%

41,7%

wódka/inne napoje spirytusowe

11,5% 10,4% 15,6%

17,7%

21,9%

22,9%
niemożliwe
bardzo trudne

wino 10,4% 9,4% 13,5%

20,8%

20,8%

25,0%

dosyć trudne
dosyć łatwe
bardzo łatwe

piwo 10,4% 10,4% 10,4%

e-papierosy

9,4%
9,4%
6,3%

7,3%
papierosy 10,4%
6,3%

24,0%

21,9%

26,0%

22,9%

28,1%

28,1%

21,9%

nie wiem

25,0%

21,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Wykres 39: Dostępność różnych substancji psychoaktywnych dla młodzieży na terenie Polic
- w ocenie rodziców uczniów klas 7 SP, N=96
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10. Dostępność substancji psychoaktywnych
dla młodzieży - opinie rodziców
Jak łatwe jest Pana/Pani zdaniem - w miejscowości, w której uczy się Pana/Pani dziecko
- zdobycie przez nie następujących substancji?
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narkotyki

wódka/inne napoje spirytusowe
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piwo 3,5% 9,3%

26,7%

41,9%

15,1%

25,6%

43,0%

15,1%

43,0%

15,1%

nie wiem

3,5%
e-papierosy 3,5% 9,3%
1,2%
papierosy 3,5% 5,8%

0%

31,4%

20%

40%

60%

80%

100%

Wykres 40: Dostępność różnych substancji psychoaktywnych dla młodzieży na terenie Polic
- w ocenie rodziców uczniów klas 3 G,
N=86
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11. Szkolny program profilaktyki
oraz
profilaktyka domowa
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11.1. Realizacja szkolnego program profilaktyki
w opinii rodziców uczniów
Tabela 20: Ocena częstotliwości spotkań nauczycieli z rodzicami w szkole.

zbyt częste
wystarczająco częste
zbyt rzadkie
trudno powiedzieć

6 klasy SP
N=102
1,0%
77,5%
13,7%
7,8%

7 klasy SP
N=98
6,1%
72,4%
15,3%
6,1%

3 klasy G
N=87
3,4%
77,0%
5,7%
13,8%

Tabela 21: Orientacja rodziców w zakresie celów i założeń szkolnego programu profilaktyki.

Nie, nic nie słyszałam (-em)
Tak słyszałam (-em), ale tylko ogólne informacje
- nic konkretnego
Tak słyszałam (-em) i miałam (-em) możliwość
zapoznania się z założeniami i celami tego programu

6 klasy SP
N=102
63,7%

7 klasy SP
N=89
61,8%

3 klasy G
N=82
58,5%

24,5%

32,6%

26,8%

11,8%

5,6%

14,6%

Tabela 22: Realizacja zajęć profilaktycznych w szkole adresowanych do uczniów dot. problemu picia
alkoholu przez młodzież – w opinii rodziców.

Tak
Nie
Nie wiem

6 klasy SP
N=101
49,5%
14,9%
35,6%

7 klasy SP
N=92
59,8%
9,8%
30,4%

3 klasy G
N=84
46,4%
9,5%
44,0%

Tabela 23: Realizacja zajęć profilaktycznych w szkole adresowanych do uczniów dot. problemu
używania narkotyków przez młodzież – w opinii rodziców.

Tak
Nie
Nie wiem

6 klasy SP
N=101
55,4%
11,9%
32,7%

7 klasy SP
N=92
59,8%
7,6%
32,6%

3 klasy G
N=84
53,6%
7,1%
39,3%

Tabela 24: Realizacja zajęć profilaktycznych w szkole adresowanych do uczniów dot. problemu
przemocy i agresji wśród młodzież – w opinii rodziców.

Tak
Nie
Nie wiem

6 klasy SP
N=101
56,4%
9,9%
33,7%
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7 klasy SP
N=92
62,0%
7,6%
30,4%

3 klasy G
N=84
52,4%
9,5%
38,1%
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11.1. Realizacja szkolnego program profilaktyki
w opinii rodziców uczniów
Tabela 25: Realizacja zajęć profilaktycznych w szkole adresowanych do rodziców dot. problemu picia
alkoholu i upijania się młodzieży – w opinii rodziców.

Tak
Nie
Nie wiem

6 klasy SP
N=101
14,9%
50,5%
34,7%

7 klasy SP
N=91
7,7%
49,5%
42,9%

3 klasy G
N=84
11,9%
39,3%
48,8%

Tabela 26: Realizacja zajęć profilaktycznych w szkole adresowanych do rodziców dot. problemu
używania narkotyków przez młodzież – w opinii rodziców.

Tak
Nie
Nie wiem

6 klasy SP
N=101
22,8%
48,5%
28,7%

7 klasy SP
N=91
8,8%
49,5%
41,8%

3 klasy G
N=84
14,3%
38,1%
47,6%

Tabela 27: Realizacja zajęć profilaktycznych w szkole adresowanych do rodziców dot. problemu agresji
i przemocy wśród młodzieży – w opinii rodziców.

Tak
Nie
Nie wiem

6 klasy SP
N=101
22,8%
45,5%
31,7%
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7 klasy SP
N=91
13,2%
48,4%
38,5%

3 klasy G
N=84
13,1%
38,1%
48,8%
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11.1. Realizacja szkolnego program profilaktyki
w opinii rodziców uczniów
Ponad ¾ rodziców w każdej z badanych grup jest zdania, iż częstotliwość szkolnych wywiadówek
oraz spotkań nauczycieli z rodzicami jest adekwatna do potrzeb (odpowiednio: 77,5% w kl. VI SP, 72,4%
w kl. VII SP oraz 77% w kl. III G). W grupie rodziców uczniów SP co 6 - 7 badany jest w tej kwestii
innego zdania i uważa, że częstotliwość spotkania rodziców z nauczycielami są zbyt rzadka (13,7%
w VI kl. SP oraz 15,3% w kl. VII SP). Przeciwną opinię ma w tej sprawie jedynie 1-6% badanych uważając,
iż częstotliwość spotkań rodziców i nauczycieli jest zbyt duża.
W kontekście tych opinii można uznać, iż większość rodziców polickich nastolatków nie ma
poczucia braku kontaktów z nauczycielami w szkołach, w których uczą się ich dzieci.
Sześciu na dziesięciu rodziców nastolatków – w każdej z badanych grup - stwierdziło, że nic nie
słyszało o szkolnym programie profilaktyki (63,7% w kl. VI SP, 61,8% w kl. VII SP i 58,5% w kl. III G).
W grupie rodziców „siódmoklasistów” oraz „trzecioklasistów” kończących naukę w polickich gimnazjach
jest to wyraźnie gorszy wynik niż w badaniach z 2011 r., kiedy to jedynie 2-5% rodziców stwierdziło, że nic
nie słyszało nt. wspomnianego programu, a zdecydowana większość miała w tej sprawie ogólną
orientację. Niestety już w roku 2015 wyniki badań wyraźnie wskazywały, iż zdecydowana większość
badanych (od 46% do 63%) nigdy nie słyszało o takim programie. Co czwarty rodzic „szóstoklasisty”
(24,5%) i gimnazjalisty z III kl. (26,8%) a także co trzeci rodzic „siódmoklasisty” (32,6%) przyznał, że „coś”
słyszał na temat takiego programu, ale były to tylko ogóle informacje.
Jedynie co ósmy rodzic „szóstoklasisty” (11,8%) i co siódmy rodzic „trzecioklasisty”
z polickiego gimnazjum (14,6%) przyznał, że nie tylko słyszał o szkolnym programie profilaktyki ale
także poznał jego główne cele i założenia. Wyniki te pokazują, iż w okresie ostatnich 8 lat szkolne
programy profilaktyki zostały w znacznym stopniu zmarginalizowane a informacje nt. ich realizacji
docierały wyłącznie do tych rodziców, którzy bardzo interesowali się różnymi działaniami szkoły.
Prawie połowa rodziców „szóstoklasistów” oraz rodziców uczniów III klas gimnazjum
przyznało, iż w szkole, w której uczy się ich dziecko w ciągu ostatniego roku były realizowane
„jakieś” zajęcia dla uczniów, związane z profilaktyką problemów alkoholowych (odpowiednio: 49,5%
w grupie rodziców uczniów VI kl. SP oraz 46,4% wśród rodziców uczniów III kl. Gimnazjum). Podobnego
zdania było sześciu na dziesięciu rodziców „siódmoklasistów” (59,8%).
Co siódmy badany rodzic ucznia VI klasy szkoły podstawowej (14,9%) stwierdził, że w klasie,
w której uczy się jego dziecko nie były realizowane żadne zajęcia profilaktyczne dot. problemów
związanych z piciem alkoholu przez młodzież. Podobną opinię wyraził również co dziesiąty rodzic
siódmoklasisty (9,8%) i ucznia III kl. gimnazjum (9,5%).
Średnio co trzeci rodzic ucznia kl. VI SP oraz „siódmoklasisty” nie miał orientacji, czy w szkole,
w której uczy się jego dziecko odbywały się w ostatnim roku jakieś zajęcia profilaktyczne dotyczące
problemów związanych z piciem alkoholu przez nastolatków (odpowiednio: 35,6% oraz 30,4%). W grupie
rodziców gimnazjalistów podobną opinię wyraziło 44% badanych.
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11.1. Realizacja szkolnego program profilaktyki
w opinii rodziców uczniów
Co drugi z rodziców polickich gimnazjalistów przyznał, że w szkole, w której uczy się jego
dziecko w okresie ostatniego roku były realizowane zajęcia profilaktyczne dot. przeciwdziałania
używaniu narkotyków przez młodzież (53,6% w kl. III G). Zbliżony odsetek badanych odnotowano
również w grupie rodziców szóstoklasistów (55,4%). Sześciu na dziesięciu rodziców siódmoklasistów,
podobnie, jak w przypadku zajęć profilaktycznych dot. problemu picia alkoholu przez młodzież deklarowało
również, że ich dzieci uczestniczyły w programach profilaktycznych dot. zapobiegania używaniu
narkotyków (59,8%). To ważne, że tak znaczne grupy rodziców dostrzegają ww. działania, ponieważ są
one także okazją, aby porozmawiać na ten temat w gronie rodzinnym.
Jak wynika z opinii rodziców uczniów VI klas SP problem agresji i przemocy rówieśniczej –
jako temat działań profilaktycznych realizowanych w szkole – był nieco częściej dostrzegany przez
rodziców „szóstoklasistów”, niż zajęcia profilaktyczne dot. problemów alkoholowych. Ponad połowa
badanych w tej grupie (56,4%) przyznała, że w szkole w której uczy się ich dziecko były realizowane
specjalne programy dla uczniów poświęcone ww. zjawisku. Warto podkreślić, iż odsetek ten jest nieco
wyższy niż w przypadku percepcji działań profilaktycznych dot. problemów alkoholowych (56,4%
vs. 49,5%), jednak nie jest to różnica istotna statystycznie. Również co drugi rodzic gimnazjalisty
uczącego się w kl. III potwierdza, że w szkole jego dziecka w ostatnim roku odbywały się zajęcia
profilaktyczne skoncentrowane na problemie agresji i przemocy rówieśniczej (tak uważa 52,4%).
Najwyższy odsetek rodziców, którzy stwierdzili, że w szkole, w której uczy się ich dziecko były
prowadzone zajęcia profilaktyczne dot. zjawiska przemocy i agresji wśród młodzieży odnotowano
w grupie rodziców „siódmoklasistów” (62%). Jedynie 7,6% respondentów w tej frakcji badanych było
przeciwnego zdania twierdząc, że w szkole jego dziecka nie były prowadzone żadne zajęcia profilaktyczne
dot. problemu przemocy i agresji rówieśniczej oraz przeciwdziałania narkomanii.
W badaniu odnotowano również wysokie odsetki rodziców, którzy nie mieli orientacji w
ww. kwestii i nic nie wiedzieli o realizowanych przez szkołę działaniach profilaktycznych. Średnio
co trzeci rodzic, w każdej badanej frakcji wyraził tego typu wątpliwość (zaznaczając odpowiedź
„trudno powiedzieć”). W tym kontekście poważnym wyzwaniem dla szkół jest dotarcie do jak najszerszej
grupy rodziców z informacją, że w szkole realizowane są takie działanie wraz z rekomendacją, aby
rozszerzyć je także o porozmawiać na ten temat z dzieckiem również w domu. Dobrą formą takiego
dotarcia byłoby zaproszenie rodziców do udziału w jakiejś części tego typu działań.
Tylko co siódmy rodzic „szóstoklasisty” (14,9%) przyznał, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy w szkole, w której uczy się jego dziecko odbywały się specjalne zajęcia dla rodziców (z udziałem
specjalisty np. psychologa, terapeuty) dotyczące problemów związanych z piciem i upijaniem się
młodzieży. O połowę niższy odsetek badanych, którzy potwierdzili, że szkole ich dziecka odbywały się
tego typu zajęcia profilaktyczne dla rodziców odnotowano wśród rodziców siódmoklasistów (7,7%). Niemal
połowa badanych w obu wspomnianych frakcjach miała w tej sprawie przeciwne zdanie twierdząc, że
takich zajęć nie było (odpowiednio: 48,5% wśród rodziców „szóstoklasistów” i 49,5% w grupie rodziców
„siódmoklasistów”). Wśród rodziców gimnazjalistów (z kl. III) podobną opinię wyraziło 39,3% badanych
a niecałe 12% potwierdziło realizację takiego programu.
Zbliżone wyniki odnotowano także w zakresie percepcji zajęć profilaktycznych dla rodziców dot.
problemu używania narkotyków przez młodzież oraz zjawiska przemocy i agresji rówieśniczej wśród
nastolatków. Co piąty rodzic „szóstoklasisty” i co siódmy ucznia III kl. Gimnazjum przyznał, że słyszał
o organizowanych przez szkołę specjalnych zajęciach dla rodziców z udziałem „zewnętrznych”
specjalistów dot. ww. problemów (odpowiednio: 22,8% w grupie rodziców uczniów VI kl SP i 13-14%
w grupie rodziców gimnazjalistów).
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11.2. Zajęcia dla rodziców z udziałem specjalisty
- porównanie wyników badań z 2007, 2011, 2015 i 2019 r.

Porównując wyniki tegorocznych badań (2019) z rezultatami poprzednich edycji
przeprowadzonych w 2007, 2011 i 2015 r. odnotowano spadek populacji rodziców (w każdej
z badanych grup), którzy przyznali, iż w szkole w której uczy się ich dziecko – w ciągu
ostatniego roku – były prowadzone zajęcia dla rodziców (z udziałem specjalisty np. psychologa,
terapeuty) dotyczące problemów związanych z piciem i upijaniem się młodzieży.
Największy prawie o 2/3 spadek w tym zakresie, odnotowano wśród rodziców
„siódmoklasistów”, co oznacza, że najbardziej ograniczono ilość tego typu zajęć – w ciągu
ostatnich 4 lat - w szkołach podstawowych. Warto zauważyć, iż w 2011 r. ponad połowa
rodziców z tej grupy badanych (57 - 58%) przyznała, że w szkole, do której chodzi ich dziecko były
prowadzone specjalne zajęcia dla rodziców nt. problemów związanych z piciem i upijaniem się
nastolatków. W 2015 r. o tego typu zajęciach w szkole wspomniał zaledwie co piąty rodzic
„szóstoklasisty” (19,1%) i co czwarty gimnazjalisty (27,2%). Obecnie tj. w 2019 r. w grupie
rodziców uczniów III kl. gimnazjum jedynie co ósmy badany potwierdza realizację takich zajęć
(11,9%) a w populacji rodziców siódmoklasistów podobnego zdania jest tylko 7,7% badanych.

Wykres 41: Odsetki rodziców, którzy przyznali, iż w szkołach, w których uczą się ich dzieci
– w okresie ostatnich 12 miesięcy – były realizowane zajęcia dla rodziców (z udziałem specjalistów)
dotyczące problemów związanych z piciem i upijaniem się młodzieży. Porównanie wyników badań
z 2007, 2011, 2015 i 2019 r.
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11.2. Zajęcia dla rodziców z udziałem specjalisty
- porównanie wyników badań z 2007, 2011, 2015 i 2019 r.
Porównując wyniki badań czterech ostatnich edycji badań z lat 2007 - 2019 notuje
się systematyczny spadek odsetka rodziców polickich gimnazjalistów oraz uczniów kl. VII
SP (a w poprzednich badaniach I kl. gimnazjum), którzy przyznają, że w szkole w której uczy
się ich dziecko – w ciągu ostatniego roku – były prowadzone zajęcia dla rodziców
(z udziałem specjalisty np. psychologa, terapeuty) dotyczące problemów związanych
z używaniem narkotyków przez młodzież.
W 2007 r. co czwarty badany rodzic gimnazjalisty potwierdził realizację tego typu zajęć
adresowanych do rodziców. W 2011 r. istotnie zmniejszył się odsetek badanych, którzy wiedzieli
o tego typu ofercie profilaktycznej – wśród rodziców „szóstoklasistów” oraz rodziców uczniów
I kl. gimnazjum. W badaniach z 2015 r. odnotowano dalszy spadek odsetka rodziców w tym
zakresie, w obu grupach rodziców gimnazjalistów i nieznaczny wzrost wśród rodziców
„szóstoklasistów”. W tegorocznych badaniach (2019) odnotowano utrzymujący się
niekorzystny trend spadkowy wskazujący, że zakres działań profilaktycznych
skierowanych do rodziców, dot. tak ważnej kwestii, jak używanie narkotyków przez
młodzież - wydaje się coraz mniejszy. Być może wynika to z małego zainteresowania samych
rodziców, których znaczna część jest przekonana, że ich problemy z narkotykami absolutnie nie
dotyczą ich dzieci. Nawet, jeśli teraz tak jest to bardzo szybko może się to zmienić i warto, aby
umieli na ten temat rozmawiać i we właściwy sposób reagować na wszelkie pojawiające się
symptomy i zagrożenia.
Tegoroczne badanie (2019) zarysowało także pozytywny trend rosnący w grupie
rodziców „szóstoklasistów”. Co czwarty badany w tej frakcji (22,8%) potwierdził, że w szkole
jego dziecka prowadzone są zajęcia dla rodziców dot. problemów związanych z używaniem
narkotyków przez młodzież.
40%
26,9%

23,8%

22,8%

21,9%
20%

16,9%

15,6%

14,8%

11,4%

9,9%

21,1%
14,3%

8,8%

0%
klasy 6 SP

klasy 1 G / 7 SP
rok 2007

rok 2011

rok 2015

klasy 3 G
rok 2019

Wykres 42: Odsetki rodziców, którzy przyznali, iż w szkołach, w których uczą się ich dzieci
– w ciągu ostatniego roku – były realizowane zajęcia dla rodziców (z udziałem specjalistów) dotyczące
problemów związanych z używaniem narkotyków. Porównanie wyników badań: 2007, 2011, 2015 i 2019
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11.3. Profilaktyka domowa
– rozmowy nt. szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu,
używania narkotyków oraz przemocy i agresji wśród młodzieży

Tabela 28: Rozmowy rodziców z dzieckiem nt. szkodliwości picia alkoholu przez młodzież.
6 klasy SP

7 klasy SP

3 klasy G

N=102

N=97

N=85

Tak

86,3%

86,6%

91,8%

Nie

10,8%

8,2%

7,1%

Nie pamiętam

2,9%

5,2%

1,2%

Tabela 29: Rozmowy rodziców z dzieckiem nt. szkodliwości używania narkotyków przez młodzież.
6 klasy SP

7 klasy SP

3 klasy G

N=102

N=97

N=85

Tak

88,2%

85,6%

95,3%

Nie

6,9%

9,3%

3,5%

Nie pamiętam

4,9%

5,2%

1,2%

Tabela 30: Rozmowy rodziców z dzieckiem nt. szkodliwości palenia papierosów przez młodzież.
6 klasy SP

7 klasy SP

3 klasy G

N=102

N=97

N=85

Tak

87,3%

88,7%

94,1%

Nie

9,8%

7,2%

4,7%

Nie pamiętam

2,9%

4,1%

1,2%

Tabela 31: Rozmowy rodziców z dzieckiem nt. przemocy i agresji wśród młodzieży.
6 klasy SP

7 klasy SP

3 klasy G

N=102

N=97

N=85

Tak

92,2%

86,6%

95,3%

Nie

5,9%

8,2%

3,5%

Nie pamiętam

2,0%

5,2%

1,2%
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11.3. Profilaktyka domowa
– rozmowy nt. szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu,
używania narkotyków oraz przemocy i agresji wśród młodzieży

Ponad 86% rodziców „szóstoklasistów” i prawie 92% rodziców uczniów III klas gimnazjum
stwierdziło, iż rozmawiało ze swoimi dziećmi na tematów szkodliwości picia alkoholu przez
młodzież. Tego typu rozmowy są z reguły ważnym elementem tzw. profilaktyki domowej,
w ramach której rodzice ustalają ze swoimi dziećmi podstawowe zasady, jakie obowiązują w ich domu
a także konsekwencje związane z naruszeniem ustalonych reguł.
Niepokojący wydaje się jednak wynik badania, który wskazuje, iż ponad 13% rodziców
uczniów VI i VII klas SP nie rozmawiało ze swoim dzieckiem na temat picia alkoholu lub upijania
się (oraz konsekwencji takich zachowań) albo takiej rozmowy nie pamięta. W grupie rodziców
„trzecioklasistów” uczących się w polickich gimnazjach odsetek badanych, którzy jeszcze nie
rozmawiali ze swoim dzieckiem na temat problemów i konsekwencji związanych z piciem alkoholu był
prawie o 40% mniejszy i wynosił 8,3% (suma odpowiedzi „nie” i „nie pamiętam”).
Ponad 88% rodziców „szóstoklasistów” oraz 95,3% rodziców uczniów III klas gimnazjum
przyznało, iż rozmawiało ze swoimi dziećmi na tematów szkodliwości używania narkotyków
przez młodzież. W grupie rodziców uczniów VII kl. SP odsetek ten był nieco niższy i sięgał 85,6%.
Około 12% rodziców „szóstoklasistów” i co siódmy rodzic „siódmoklasisty” (14,5%)
stwierdził, że jeszcze nigdy nie rozmawiał ze swoim dorastającym dzieckiem na szkodliwości
używania narkotyków albo takiej rozmowy nie pamięta. W grupie rodziców uczniów III kl.
gimnazjum odsetek ten był wyraźnie niższy i sięgał 4,7%.
Ponad 87% rodziców „szóstoklasistów” i ponad 94% rodziców uczniów III klas gimnazjum
stwierdziło, iż rozmawiało ze swoimi dziećmi na tematów szkodliwości palenia papierosów przez
młodzież. Najwyższy odsetek rodziców, którzy jeszcze nigdy nie rozmawiali ze swoimi dziećmi
na temat szkodliwości palenie papierosów lub nie pamiętają, czy odbyli już taką rozmowę
odnotowano wśród rodziców uczniów VI i VII klas SP (odpowiednio: 12,7% i 11,3%). Wśród
rodziców gimnazjalistów jedynie 5,9% wyraziło podobną opinię.
Prawie 87% rodziców „siódmoklasistów” rozmawiało ze swoimi dziećmi na tematów
przemocy i agresji wśród młodzież. Jednak co ósmy badany w tej grupie (13,4%) przyznał, iż takiej
rozmowy dotąd nie prowadził lub nie pamięta, czy kiedykolwiek miała miejsce.
W dwóch pozostałych frakcjach rodziców odnotowano niższe odsetki odsetki respondentów,
którzy nie rozmawiali dotąd ze swoimi dziećmi na temat przemocy i agresji rówieśniczej albo nie
pamiętają takich rozmów – 7,9% wśród „szóstoklasistów” i jedynie 4,7% w grupie rodziców uczniów
III klas gimnazjalnych.
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11.4. Profilaktyka domowa
Przyzwolenie rodziców uczniów
na palenie papierosów oraz picie alkoholu
Tabela 32: Przyzwolenie rodziców na picie alkoholu i palenie papierosów przez ich dzieci
– w opinii rodziców (odsetki badanych rodziców).
Rodzice uczniów 6 kl. SP
Tak

Nie

Nie wiem

palenie papierosów

0,0%

99,0%

1,0%

używaie e- papierosów

1,0%

98,0%

1,0%

picie piwa

4,9%

92,2%

2,9%

picie wina

5,9%

94,1%

0,0%

picie wódki (lub innego mocnego napoju
spirytusowego)

2,0%

98,0%

0,0%

Tak

Nie

Nie wiem

palenie papierosów

1,1%

97,9%

1,1%

używaie e- papierosów

0,0%

95,8%

4,2%

picie piwa

3,1%

90,6%

6,3%

picie wina

5,2%

92,7%

2,1%

picie wódki (lub innego mocnego napoju
spirytusowego)

1,0%

97,9%

1,0%

Tak

Nie

Nie wiem

palenie papierosów

0,0%

95,3%

4,7%

używaie e- papierosów

0,0%

94,2%

5,8%

picie piwa

11,6%

82,6%

5,8%

picie wina

12,8%

83,7%

3,5%

picie wódki (lub innego mocnego napoju
spirytusowego)

1,2%

96,5%

2,3%

Rodzice uczniów 7 kl. SP

Rodzice uczniów 3 kl. gimnazjum
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11.4. Profilaktyka domowa
Przyzwolenie rodziców na palenie papierosów
oraz picie napojów alkoholowych
Niemal wszyscy rodzice uczniów szóstych klas szkół podstawowych nie pozwoliliby
swoim dzieciom palić papierosów (99%) lub używać e-papierosów (98%). Jednak
w przypadku picia napojów alkoholowych, zwłaszcza piwa lub wina pojawiają się dość
zaskakujące deklaracje. 4,9% rodziców „szóstoklasistów” (12-13 latków) pozwoliłoby
swojemu dziecku wypić piwo, a kolejne 2,9% przyznaje, iż nie ma w tej sprawie
jednoznacznej opinii. Prawie 6% rodziców stwierdziło również, że gdyby ich dziecko chciało
napić się wina nie miałoby nic przeciwko temu. 2% badanych rodziców zgodziłoby się również
na wypicie wódki lub innego napoju spirytusowego przez swoje 12-13 letnie dziecko.
W grupie rodziców „siódmoklasistów” przyzwolenie na picie alkoholu przez dzieci
utrzymuje się na podobnym poziomie, jak w poprzedniej frakcji badanych. Nieco ponad 5%
respondentów w tej grupie zgodziłby się, aby ich dziecko wypiło wino (5,2%) a 2,1%
nie wie, jak zareagowałoby w takiej sytuacji. Nieco niższy odsetek rodziców (3,1%)
nie zabroniłby również, gdyby ich dorastający syn lub córka chciał/-ła napić się piwa.
Aż 6,3% badanych nie wie, jak by się zachowało, gdyby ich dziecko zwróciło się z taką prośbą.
Ponad 4% rodziców „siódmoklasistów” przyznało, iż nie wiedzą, jak by się zachowali,
gdyby ich dziecko chciało użyć e-papierosa (w grupie rodziców gimnazjalistów z kl. III
podobnego zdania było 5,8% badanych).
Szczególnie istotny wzrost przyzwolenia na picie piwa i wina zauważamy
w opiniach rodziców uczniów trzecich klas gimnazjum. W tym przypadku co ósmy badany
respondent (11,6%) przyznaje, że pozwoliłby swojemu 16-letniemu dziecku wypić piwo,
a 5,8% nie wie jak zachowałoby się w takiej sytuacji. Co siódmy rodzic (12,8%) zgodziłby
się, aby jego dorastająca córka lub syn wypili wino (szampana) a 1,2% wyraziłoby
również zgodę na wypicie wódki.
4,7% rodziców gimnazjalistów ma wątpliwości i nie wie, jak zachowaliby się, gdyby
ich dorastające dziecko chciało zapalić papierosa. Odsetki rodziców, którzy zgodziliby się
na zapalenie papierosa przez swoje dziecko – w każdej z badanych grup – są
zdecydowanie najniższe i oscylują od 0 do 1%. Papierosy są więc postrzegane przez
większość rodziców jako zdecydowanie bardziej szkodliwe niż alkohol.
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12. Korzystanie z pomocy
specjalistów
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12.1. Częstotliwość kontaktów rodziców
ze specjalistami
Nie każdy problem wychowawczy możliwy jest do rozwiązania wyłącznie
w gronie rodzinnym. W niektórych sytuacjach rodzice potrzebują dodatkowego wsparcia
i pomocy specjalisty. Ryzykowne zachowania podejmowane przez młodzież mogą
również wynikać z różnych zaburzeń psychicznych, które wymagają profesjonalnej
diagnozy, a czasem także wieloletniego leczenia i rehabilitacji. Na potrzeby niniejszego
badania wygenerowano cztery kategorie specjalistów, do których najczęściej mogą
zwracać się o pomoc rodzice nastolatków z problemami wychowawczymi. Są to:
pedagog szkolny, psycholog, lekarz oraz terapeuta uzależnień.
Mimo, iż wielu rodziców sygnalizowało wcześniej problemy wychowawcze ze
swoimi dziećmi, tylko bardzo nieliczni korzystali z pomocy specjalistów. W każdej
badanej grupie rodzice mający problemy wychowawcze ze swoim dziećmi
najczęściej odwiedzali pedagoga szkolnego. W okresie ostatnich 12 miesięcy
wśród rodziców „szóstoklasistów” co dziesiąty korzystał z jego pomocy
przynajmniej kilka razy w roku (10%), a kolejne 2% raz lub kilka razy
w miesiącu. Nieco ponad 7% uczestniczących w badaniu rodziców uczniów
VI klas szkół podstawowych korzystało także z pomocy psychologa przyznając, iż
był to kontakt jednorazowy (co najwyżej kilka razy w roku). Nieliczni rodzice
„szóstoklasistów” szukali także pomocy i wsparcia również u lekarzy specjalistów (5%),
taki sam odsetek rodziców kontaktował się w sprawie swojego dziecka z terapeutą
uzależnień (5%).
Wśród rodziców „siódmoklasistów” odsetek osób korzystających z pomocy
specjalistycznej był nieco wyższy. Co szósty badany rodzic (15,8%) w związku
z problemami wychowawczymi związanymi ze swoim dzieckiem korzystał z ich pomocy
pedagoga szkolnego, a co dziesiąty (10%) z pomocy psychologa. W obu przypadkach
były to raczej pojedyncze konsultacje, jedno do kilku spotkań w ciągu roku. W grupie
rodziców uczniów III klas gimnazjalnych odsetek rodziców korzystających z pomocy
specjalistów był nieco niższy. O połowę mniej niż w poprzedniej frakcji rodziców
korzystało z pomocy pedagoga szkolnego (7,6%). Niższy był również odsetek rodziców,
którzy byli na konsultacjach u psychologa (6,3%). Z pomocy lekarza specjalisty
w ostatnim roku korzystało prawie 6,4% rodziców uczniów III klas gimnazjalnych a co
dwudziesty korzystał z pomocy terapeuty (uzależnień) – 5,1%.
Zdecydowana większość badanych, z różnych powodów, nie szukała
profesjonalnej pomocy w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych swoich
dzieci u specjalistów. Szkoła powinna pełnić rolę centrum informacyjnego dla rodziców,
wskazując im miejsca, gdzie warto szukać pomocy, a w miarę możliwości oferować
także różnego typu programy i konsultacje specjalistyczne (lekarskie, psychologiczne,
prawne itp.).
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12.1. Częstotliwość kontaktów rodziców
ze specjalistami

Tabela 33: Częstotliwość kontaktów ze specjalistami w deklaracjach rodziców - klasy 6 SP

raz lub kilka przynajmniej
razy
raz
w miesiącu w tygodniu

nigdy

kilka razy
w roku

Pedagog szkolny

88,0%

10,0%

2,0%

0,0%

Psycholog

92,9%

7,1%

0,0%

0,0%

Lekarz

94,9%

4,0%

1,0%

0,0%

Terapeuta np. uzależnień

94,9%

3,0%

1,0%

1,0%

Tabela 34: Częstotliwość kontaktów ze specjalistami w deklaracjach rodziców - klasy 7 SP

raz lub kilka przynajmniej
razy
raz
w miesiącu w tygodniu

nigdy

kilka razy
w roku

Pedagog szkolny

84,4%

15,6%

0,0%

0,0%

Psycholog

90,0%

7,8%

1,1%

1,1%

Lekarz

96,5%

3,5%

0,0%

0,0%

Terapeuta np. uzależnień

97,7%

2,3%

0,0%

0,0%

Tabela 35: Częstotliwość kontaktów ze specjalistami w deklaracjach rodziców - klasy 3 G

raz lub kilka przynajmniej
razy
raz
w miesiącu w tygodniu

nigdy

kilka razy
w roku

Pedagog szkolny

92,4%

6,3%

1,3%

0,0%

Psycholog

93,7%

3,8%

2,5%

0,0%

Lekarz

93,6%

6,4%

0,0%

0,0%

Terapeuta np. uzależnień

94,9%

5,1%

0,0%

0,0%
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12.2. Częstotliwość kontaktów rodziców ze specjalistami
- porównanie wyników badań z roku 2007, 2011, 2015 i 2019

rok 2007

rok 2011

rok 2015

rok 2019

Pedagog szkolny

11,7%

15,1%

12,2%

12,0%

Psycholog

10,9%

6,5%

8,7%

7,1%

Lekarz

5,1%

5,6%

3,5%

5,1%

Terapeuta np. uzależnień

1,0%

0,0%

0,9%

5,1%

rok 2007

rok 2011

rok 2015

rok 2019

Pedagog szkolny

8,4%

16,8%

5,1%

15,6%

Psycholog

12,5%

6,2%

5,1%

10,0%

Lekarz

11,7%

7,6%

0,7%

3,5%

Terapeuta np. uzależnień

10,8%

0,9%

0,0%

2,3%

rok 2007

rok 2011

rok 2015

rok 2019

14,3%
12,9%
13,8%
11,0%

10,9%
17,6%
0,8%
10,8%

11,6%
10,0%
4,9%
0,0%

7,6%
6,3%
6,4%
5,1%

Pedagog szkolny
Psycholog
Lekarz
Terapeuta np. uzależnień

klasa
6 SP

klasa
7 SP

klasa
3G

Tabela 36: Korzystanie z pomocy specjalistów- porównanie wyników z roku 2007, 2011, 2015 oraz
2019.

6 klasy SP

7 klasy SP

3 klasy G

Pedagog szkolny

62,5%

61,1%

77,8%

Psycholog

87,5%

92,3%

85,7%

Lekarz

100,0%

100,0%

100,0%

Terapeuta np. uzależnień

100,0%

100,0%

50,0%

Tabela 37: Odsetki rodziców, którzy byli zadowoleni z z pomocy specjalistów, z której
korzystali w związku z problemami wychowawczymi z dziećmi w ostatnich 12 miesiącach.
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13. System kar i konsekwencji
stosowany przez rodziców
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13. Repertuar kar i konsekwencji
- zachowania stosowane przez rodziców
Repertuar kar, jaki stosują rodzice nastolatków, zmienia się nieco wraz
z wiekiem dzieci. Jedna kara zdecydowanie dominuje jednak nad wszystkimi innymi,
niezależnie od grupy wiekowej dzieci. Tą karą jest „czasowy zakaz gry na
komputerze”. W grupie najmłodszych badanych uczniów z szóstych klas szkół
podstawowych ¾ respondentów przyznało, iż najczęściej wybiera właśnie ten rodzaj
kary wobec swoich dzieci (74%). W grupie rodziców uczniów kl. VII SP ww. karę
najczęściej stosuje ponad 80% badanych zaś w grupie rodziców gimnazjalistów z kl. III
– ponad 2/3 badanych (68%).
Na drugim miejscu wśród najczęściej wymienianych przez rodziców kar
i konsekwencji wychowawczych jest „czasowy zakaz wychodzenia na spotkania
towarzyskie, do kina lub na dyskotekę”. Wskazuje go prawie połowa rodziców
„szóstoklasistów” (44,8%) oraz czterech na dziesięciu rodziców uczniów III klas
gimnazjum (40%). Wśród rodziców „siódmoklasistów” – na drugim miejscu w rankingu
stosowanych kar i konsekwencji znalazło się „pozbawianie całości lub części
kieszonkowego”. Co czwarty rodzic w tej grupie badanych przyznaje się do
stosowania wspomnianej kary (27,9%). Podobny odsetek respondentów wskazuje
także na wspomniany wcześniej „czasowy zakaz wychodzenia na spotkania
towarzyskie, do kina lub na dyskotekę” (26,7%).
W grupie rodziców gimnazjalistów, trzecią pozycję w repertuarze kar zajmuje
„czasowy zakaz oglądania telewizji” (29,3%), a kolejną „pozbawianie całości lub
części kieszonkowego” – na co wskazuje piąty respondent z tej frakcji (18,7%).
Co dziesiąty rodzic siódmoklasisty” i co dwunasty gimnazjalisty kończącego
edukację w klasie III gimnazjum (8%) stwierdził, iż w swoim repertuarze kar
i konsekwencji często sięga po awanturę i krzyk z użyciem mocnych słów (dotyczą
one odpowiednio: 10,3% rodziców „siódmoklasistów”, 6,3% „szóstoklasistów” oraz 8%
rodziców „trzecioklasistów” z polickich gimnazjów.
Strategia milczenia i nie odzywania się do dziecka stosowana jest w co
dwunastej-trzynastej rodzinie „siódmoklasistów” – 7% oraz w co dwudziestej – uczniów
III klas gimnazjów (5,3%). Najrzadziej odwołują się do niej rodzice szóstoklasistów –
tylko 3,1%.
2% rodziców „szóstoklasistów” przyznało się, że uderzyło swoje dziecko
ręką lub innym przedmiotem (np. pasem). Wśród rodziców uczniów VII kl. SP do
takiego zachowania przyznało się 1,2% badanych a w grupie rodziców gimnazjalistów
w ogóle nie odnotowano takich przypadków.
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13. Repertuar kar i konsekwencji
- zachowania stosowane przez rodziców
Konsekwencje stosowane przez rodziców wobec dziecka,
w związku z naruszeniem ustalonych w domu zasad postępowania.

Wykres 43: Najczęściej stosowane kary i konsekwencje- deklaracje rodziców - klasy 6 SP
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13. Repertuar kar i konsekwencji
- zachowania stosowane przez rodziców
Konsekwencje stosowane przez rodziców wobec dziecka,
w związku z naruszeniem ustalonych w domu zasad postępowania.

Wykres 44: Najczęściej stosowane kary i konsekwencje - deklaracje rodziców - klasy 7 SP
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13. Repertuar kar i konsekwencji
- zachowania stosowane przez rodziców
Konsekwencje stosowane przez rodziców wobec dziecka,
w związku z naruszeniem ustalonych w domu zasad postępowania.

Wykres 77: Najczęściej stosowane kary i konsekwencje - deklaracje rodziców - klasy 3 gimnazjum
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14. Podsumowanie
Najważniejsze wyniki badania
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Najważniejsze wyniki badania
 Aż 38% rodziców uczniów szóstych klas szkoły podstawowej uważa, że picie napojów
alkoholowych jest poważnym problem w szkole, w której uczy się jego dziecko. To
istotny wzrost w stosunku do odsetka, który wyraził taką opinię 4 lata temu (w 2015 22,9% odpowiedziało na pytanie „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”). Wśród rodziców
uczniów klas siódmych odnotowano nieco niższy odsetek badanych, którzy podzielają
tę opinię – 30,9% (w roku 2015 był on istotnie niższy - 23,3%). Odmiennego zdania było
35% rodziców „szóstoklasistów” i ponad 28% rodziców uczniów z klas 7 SP. Zdecydowanie
częściej dostrzegają ten problem rodzice uczniów kończących swoją edukację w gimnazjum.
W grupie rodziców trzecioklasistów aż 40,2% badanych (a więc podobny odsetek jak
w roku 2015) przyznało, że picie alkoholu przez młodzież jest poważnym problemem
w szkole ich dziecka. Jedynie co szósty miał w tej sprawie przeciwną opinię (17,2%),
aż 42,5% respondentów nie miało na ten temat wyrobionego zdania.
 Porównując wyniki tegorocznych badań (2019) z wynikami diagnozy z 2015 r. możemy
zauważyć kilka niepokojących zmianę, jakie dokonały się w ciągu ostatnich lat
w opiniach rodziców „szóstoklasistów” oraz rodziców uczniów VII klas SP
(a poprzednio I klas gimnazjum) nt. problemu picia alkoholu przez uczniów szkoły, do
której chodzi ich dziecko. W badaniach zrealizowanych w 2015 r. odnotowano istotne
zmniejszenie się odsetka rodziców, którzy stwierdzili, że jest to poważny problem
w szkole. W grupie rodziców uczniów VI klas szkół podstawowych odsetek badanych, którzy
wyrażali taki pogląd zmniejszył się w stosunku do wyników badań z 2011 r. o prawie 1/3
- z 36% w 2011 r. do 23% w 2015 r. (o ponad 30%). W populacji rodziców
„pierwszoklasistów” z polickich gimnazjów (obecnie to klasy VII SP) spadek ten był jeszcze
większy – z 41% w 2011 do 24% w 2015 r. (tj. ponad 41%). Nie odnotowano zmian
w percepcji problemu picia alkoholu przez młodzież szkolną przez rodziców uczniów III klas
gimnazjów. Niestety w 2019 r. odnotowujemy istotny wzrost odsetka rodziców
„szóstoklasistów”, którzy uznali, że picie alkoholu jest poważnym problemem w szkole
ich dziecka – z 23% w 2015 r. do 38% w 2019 (wzrost o prawie 2/3). Nieco mniejszy –
ale także wzrost – odnotowano w grupie rodziców „siódmoklasistów” (z 24% do 31%).
 Podobnie jak w przypadku picia alkoholu przez młodzież, również w sprawie używania
narkotyków, najwyższy odsetek badanych, którzy dostrzegają ten problem w szkole
swojego dziecka stanowią rodzice uczniów 3 klas gimnazjalnych. Ponad 1/3 spośród
nich (34,5%) uważa, że używanie narkotyków przez młodzież jest istotnym problemem
także w „ich szkole”. Przeciwnego zdania jest co czwarty badany rodzic trzecioklasisty
kończącego gimnazjum (22,9%). Wysoki odsetek rodziców, którzy z niepokojem
przyznają, iż używanie narkotyków przez uczniów to poważny problem w szkole,
w której uczy się ich dziecko, odnotowano także w klasach 6 SP- 34,3%.
Zdecydowanie rzadziej postrzegają używanie narkotyków jako problem w szkole rodzice
uczniów 7 klas SP. Średnio co czwarty z tej frakcji (25,5%) przyznaje, iż narkotyki to
poważny problem, który występuje także w szkole, w której uczy się jego dziecko. Prawie
połowa badanych (45,9%) twierdzi, iż nie jest zorientowana w tej sprawie.
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 Analizując wyniki badań z 2007, 2011, 2015 i 2019 r. warto zauważyć kilka istotnych
zmian. W okresie pomiędzy 2011 a 2015 odnotowano istotne zmniejszenie się odsetka
rodziców szóstoklasistów oraz uczniów klas 7 SP, którzy uważali, że poważnym
problemem w szkole, w której uczy się ich dziecko jest używania narkotyków przez
uczniów. W grupie rodziców uczniów 6 klas szkół podstawowych odsetek badanych, którzy
wyrażali taki pogląd zmniejszył się w ciągu tych 4 lat do 25%. W roku 2019 odnotowano
wzrost w tym zakresie o 9 pkt. procentowych. W populacji rodziców uczniów klas 7 SP,
pomiędzy rokiem 2011 a 2015 także odnotowano spadek w tym zakresie. Tendencja ta
utrzymała się także w roku 2019. Obecnie co czwarty rodzic siódmoklasisty (26%)
uważa, że używanie narkotyków to poważny problem w szkole, w której uczy się jego
dziecko. Z kolei w grupie rodziców trzecioklasistów z polickich gimnazjów w roku 2015
odnotowano wzrost odsetka badanych, którzy dostrzegają problem narkomanii wśród
uczniów szkoły. W 2011 r. uważał tak co piąty rodzic (22%) zaś w 2015 prawie 40%.
Tegoroczne badania (2019) wskazują, iż ten wysoki odsetek rodziców postrzegających
problem używania narkotyków przez młodzież w szkole, w której uczy się jego dziecko
– pozostaje na zbliżonym poziomie - 34%. Oznacza to, że co trzeci badany rodzic
gimnazjalisty dostrzega ww. problem w szkole swojego dziecka.
 Niemal 2/5 rodziców „szóstoklasistów” (38,8%) uważa, że w klasie, do której chodzi ich
dziecko żaden z uczniów nie pali jeszcze papierosów. Ponad 60% jest zdania, że po
papierosy sięga kilku uczniów. Wraz z wiekiem uczniów zmniejsza się odsetek rodziców,
którzy twierdzą, że w klasie, w której uczy się ich dziecko żaden z uczniów nie pali
papierosów. W grupie rodziców uczniów klas 7 SP taką opinię wyraża mniej więcej co
czwarty badany (28,6%) a wśród rodziców trzecioklasistów z polickich gimnazjów zaledwie
9,5%. To wyniki porównywalne do tych, które odnotowano w roku 2015. Rośnie odsetek
respondentów, którzy uważają, że w klasie, w której uczy się ich dziecko co najmniej połowa
uczniów pali papierosy. W grupie rodziców uczniów klas 7 SP takiego zdania było
jedynie 3,3% badanych zaś wśród rodziców trzecioklasistów taki pogląd wyraził co
szósty badany (17,9%). Ponad 7% respondentów w tej grupie przyznało, że po papierosy
sięga większość uczniów w klasie, do której chodzi ich dziecko. Porównując wyniki badań
z 2015 i 2019 r. warto zauważyć istotne zmiany w opiniach rodziców uczniów 7 klas SP
(dawniej 1 klas G). Cztery lata temu – w 2015 r. ponad 36% rodziców deklarowała, że
w klasie ich dziecka żaden z uczniów nie pali papierosów, w roku 2019 taką opinię wyrażano
rzadziej - 28,6%.
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 Problem rozpowszechnienia palenie e-papierosów wśród młodzieży badano w roku
2019 po raz pierwszy, dlatego brak na razie możliwości dokonywania porównań z wynikami
z lat poprzednich. W klasach 6 SP niemal 40% rodziców uważa, że nikt w klasie ich dziecka
nie używa e-papierosów. W grupie rodziców uczniów klas 7 SP odsetek takich opinii spada
do niemal 34%, natomiast najniższy odnotowano wśród rodziców gimnazjalistów – 10,3%.
W młodszych badanych rocznikach odnotowano bardzo małe odsetki rodziców, którzy uznali,
że po e-papierosy sięga mniej więcej połowa uczniów w klasie ich dziecka. W populacji
rodziców gimnazjalistów odsetek takich opinii wyraźnie rośnie – do 12,8%. Na uwagę
zasługuje fakt, że 6,4% rodziców było przekonanych, że po tę używkę sięga większość
uczniów. Oznacza to, ze w tej frakcji co piąty rodzic uznał, że e-papierosów używa co
najmniej połowa lub więcej uczniów w klasie ich dziecka.
 Ponad 86% rodziców szóstoklasistów uważa, że w klasie, do której chodzi ich dziecko żaden
z uczniów nie upija się alkoholem. 14% uznało, że problem ten dotyczy kilku uczniów. Wraz
z wiem nastolatków zmniejsza się odsetek rodziców, którzy twierdzą, że w klasie, w której
uczy się ich dziecko żaden z uczniów się nie upija. W grupie rodziców uczniów klas 7 SP
taką opinię wyraża około 77% badanych, a wśród rodziców trzecioklasistów już tylko 42,5%.
W roku 2015 co dwudziesty rodzic ucznia I klasy gimnazjum był zdania, że w klasie, do której
chodzi jego dziecko upija się mniej więcej połowa uczniów (5,4%), obecnie takiej opinii
nie wyraził żaden z badanych rodziców. W grupie rodziców trzecioklasistów odsetek
takich opinii jest istotnie wyższy (9,6%). 2,8% uważa, że upija się większość uczniów
w klasie. Porównując wyniki badań z 2015 r. warto zauważyć kilka zmian w opiniach
rodziców zwłaszcza uczniów 3 klas gimnazjum. W 2011 r. tylko 4% rodziców
trzecioklasistów sądziło, że w klasie ich dziecka upija się mniej więcej połowa uczniów.
W roku 2015 uważało tak 12,7% rodziców uczniów kończących edukację w gimnazjum,
w roku 2019 odnotowano stabilizację w tym zakresie - odsetek takich wskazań jest
zbliżony (9,6%).
 Średnio co czternasty rodzic „szóstoklasisty” (7,6%) uważa, że w klasie, do której
chodzi jego dziecko jest kilku uczniów używających dopalaczy. Analizując wyniki badań
wśród rodziców należy podkreślić istotną różnicę w ocenie rozpowszechnienia używania
dopalaczy pomiędzy rodzicami uczniów klas 7 SP i 3 klas gimnazjum. W grupie
rodziców młodszych uczniów 8,8% stwierdziło, że w klasie, do której chodzi jego dziecko
jest kilku uczniów używających dopalaczy, nikt nie zadeklarował, że problem ten dotyczy
mniej więcej połowy klasy. Wśród rodziców trzecioklasistów wyniki te są zdecydowanie
wyższe. 28,8% badanych w tej grupie uznało, że w klasie jego dziecka jest kilku uczniów
używających dopalaczy, a 1,5% jest zdania, że sięga po nie połowa klasy. W roku 2015
w populacji rodziców uczniów klas 3 gimnazjum znacznie większa grupa respondentów
uważała, że problem sięgania po dopalacze jest udziałem co najmniej polowy lub większości
uczniów w klasie. Uważał tak co siódmy badany rodzic (15,2%). Można więc uznać, iż
z perspektywy rodziców problem używania dopalaczy przez uczniów jest obecnie
zdecydowanie mniejszy niż cztery lata temu.
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 Analizując skalę i nasilenie zjawiska przemocy rówieśniczej - sześciu na dziesięciu
rodziców uczniów VI klas szkół podstawowych uznało, że jest to poważny problem
w szkole, w której uczy się ich dziecko (57,8% - suma odpowiedzi „zdecydowanie tak”
i „raczej tak”). Przeciwnego zdania był co czwarty rodzic w tej grupie badanych (24,5%),
a co szósty nie miał w tej kwestii wyrobionego poglądu i wybierał odpowiedź „trudno
powiedzieć” (17,6%). Wśród rodziców uczniów klas VII SP odnotowano istotnie niższy
odsetek respondentów, którzy stwierdzili, iż przemoc wśród młodzieży stanowi
poważny problem w szkole ich dziecka (42,8%). Niemal identyczny odsetek
odnotowano także w grupie rodziców „trzecioklasistów” kończących naukę w
gimnazjum (42,5%). Średnio co trzeci rodzic „siódmoklasisty” i ucznia III klasy gimnazjum
miał poważne wątpliwości, jak odpowiedzieć na to pytanie i wybierał odpowiedź „trudno
powiedzieć” (odpowiednio: 29,6% i 28,7%).
 Analizując wyniki kilku wcześniejszych badań przeprowadzonych w Policach w 2007, 2011
i 2015 możemy zauważyć wysoki i stabilny od lat odsetek rodziców „szóstoklasistów”,
którzy uważają, że problem przemocy rówieśniczej jest poważnym problemem w
szkole, w której uczy się ich dziecko. W 2019 r. odsetek rodziców deklarujących taką
opinię zwiększył się o 9% w stosunku do rezultatów badań z 2015 r. Obecnie sześciu
na dziesięciu badanych w tej grupie rodziców (58%) uważa, że przemoc między
uczniami jest poważnym problemem w szkole ich dziecka. W poprzednio realizowanych
badaniach taką opinię wyrażał średnio co drugi rodzic w tej kategorii respondentów (w 2007 50%, w 2011 - 54%, w 2015 - 49%).
W badaniach zrealizowanych w 2015 r. w populacji rodziców uczniów I klas
gimnazjalnych (obecnie to kl. VII SP) odnotowano wysoki spadek odsetka badanych –
z 49% w 2011 r. do 28% w 2015 r. - którzy postrzegali przemoc rówieśniczą, jako
poważny problem w szkole ich dziecka. W badaniu z 2019 r. ponownie odnotowano
istotny statystycznie wzrost odsetka rodziców „siódmoklasistów”, którzy zwracają
uwagę na ww. problem – z 29% w 2015 r. do 43% w 2019 r. Badanie przeprowadzone w
2019 r. ujawniło także znaczący wzrost odsetka rodziców „trzecioklasistów” uczących
się w polickich gimnazjach przekonanych, iż przemoc rówieśnicza jest poważnym
problemem w szkole, do której chodzi ich dziecko. W 2015 r. taką opinię wyraziło 36%
ww. rodziców a w 2019 – 43%.


Najbardziej rozpowszechnioną formą przemocy w szkole jest przemoc werbalna.
Ponad połowa rodziców „szóstoklasistów” (53%), ponad 2/5 rodziców „siódmoklasistów”
(45,3%) i co trzeci rodzic gimnazjalisty z klas III (31,8%) przyznało, że jego dziecko –
w ciągu ostatnich 12 miesięcy – wielokrotnie doświadczyło wulgarnych określeń ze
strony swoich kolegów lub koleżanek. W opinii rodziców uczniów - w porównaniu do
wyników badań z 2015 r. - zdecydowanie wzrosło nasilenie takich zachowań
w populacji „siódmoklasistów” (w 2015 r. taką opinię wyraziło 29,1% rodziców zaś w 2019
– 45,3%). Z kolei w grupie rodziców uczniów kl. III gimnazjum istotnie zmniejszył się odsetek
badanych, którzy wyrazili podobną opinię (z 43,1% w 2015 do 31,8% w 2019).
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Co dziesiąty rodzic ucznia VI kl. SP (9,9%) oraz III klasy gimnazjum (10,6%) stwierdził, że
ich dorastające dziecko było ofiarą przemocy psychicznej, jaką jest „groźba pobicia” oraz
„słowne zastraszanie”. W grupie rodziców uczniów kl. siódmych SP na tę formę przemocy
wobec ich dziecka wskazał co czwarty badany (22,9%). Warto także podkreślić, iż właśnie
w tej frakcji rodziców uczniów „siódmoklasistów” nastąpił największy prawie 3-krotny
wzrost odsetka badanych (z 8% w 2015 do 22,9% w 2019), którzy wskazali na
występowanie tej formy przemocy wobec ich dziecka w szkole.

 Rzeczywista skala zjawiska przemocy i agresji nauczycieli wobec uczniów w szkole jest
trudna do oszacowania. Kwestii tej zazwyczaj towarzyszą duże emocje, które mogą mieć
wpływ na ostateczną ocenę tego problemu. Nawet pojedyncze przypadki przemocy i agresji
ze strony nauczycieli mogą sugerować, że jest to poważny problem w szkole.
Prawdopodobnie znacznie częściej mamy tu do czynienia z przemocą psychiczną i w tym
kontekście postrzegają ją również badani przez nas rodzice polickich nastolatków. Co trzeci
rodzic „szóstoklasisty” (30,4%) i co czwarty „siódmoklasisty” (25,5%) uważa, iż
przemoc wobec uczniów ze strony nauczycieli to poważny problem w szkole,
w której uczy się ich dziecko. W grupie rodziców „trzecioklasistów” z polickich gimnazjów
co piąty był podobnego zdania (21,8%). Taki sam odsetek badanych z tej frakcji nie miał
w tej sprawie wyrobionego zdania i wybrał odpowiedź „trudno powiedzieć” (21,8%).
 Poczucie bezradności i zagubienia oraz brak pomysłów na to, jak pomóc swojemu
dziecku w rozwiązywaniu jego problemów są oznaką kryzysu w relacjach między
rodzicem a dzieckiem. To także wyraźny sygnał, że warto rozwijać kompetencje w sferze
komunikacji rodzicielskiej oraz poszukać wsparcia w zakresie poprawy kondycji psychicznej.
Co jedenasty spośród rodziców uczniów VI klas SP (8,9%) i III klas gimnazjum (9,1%)
przyznaje, iż często – jako rodzic - czuje się bezradny i zagubiony i nie wie jak pomóc
swojemu dziecku w jego problemach. W grupie rodziców uczniów klas VII SP odsetek ten
jest nieco wyższy (13,2%). Porównując te wyniki do rezultatów badań z 2015 r. należy
podkreślić istotny ponad 2,5-krotny spadek odsetka rodziców uczniów III klas polickich
gimnazjów, którzy przyznali, iż często czuli się bezradni i zagubieni i nie wiedzieli, jak
pomóc swojemu dziecko w jego problemach (z 23,8% w 2015 do 9,1% w 2019 r.). Ponad
¾ rodziców w każdej z badanych grup stwierdziło, że nie mają tego typu problemów i wiedzą,
jak pomóc swoim dzieciom w trudnych sytuacjach (odpowiednio: 76,5% rodziców
„szóstoklasistów”, 75,5% rodziców uczniów VII klas SP oraz 78,2% rodziców gimnazjalistów).
Warto także zauważyć dość wysokie odsetki badanych, którzy nie mieli w tej kwestii
jednoznacznej opinii i wybierali odpowiedź „trudno powiedzieć”. Średnio co siódmy –
dziewiąty rodzic jest w tej sprawie wyraźnie niezdecydowany (11-15%). Tak wysoki odsetek
rodziców, którzy przyznają w badaniu, że nie wiedzą, jak pomagać swojemu dziecku
w jego problemach albo często czują się w tej sprawie bardzo pogubieni i bezradni
stanowi poważne wyzwanie dla lokalnego systemu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych. Kwestia ta powinna stać się przedmiotem poważnej debaty
w gronie ekspertów i rodziców ze szkolnych rad rodziców polickich gimnazjów.
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 Co trzeci badany rodzic „szóstoklasisty” (33,4%) martwi się o przyszłość swojego
dziecka. Wśród rodziców uczniów klas siódmych oraz trzecich kl. gimnazjum odnotowano
nieco niższy odsetek respondentów zaniepokojonych przyszłością swoich dzieci. Podobną
opinię wyraził co czwarty z nich (odpowiednio: 27,5% i 25,1%). W porównaniu do wyników
badań z 2015 r. warto pokreślić wyraźną poprawę nastrojów wśród rodziców uczniów
kończących edukację w polickich gimnazjach. Niemal 2-krotnie zwiększył się odsetek
rodziców, którzy z optymizmem patrzą na perspektywy swoich dorastających dzieci
(w 2015 r. - 34,3% a 2019 r. – 63,2%). To optymistyczne spojrzenie dominuje również wśród
rodziców „szósto” i „siódmoklasistów”. Ponad połowa z nich stwierdziła, że nie martwi się
o przyszłość swoich dzieci (odpowiednio: 53% w grupie rodziców uczniów kl. VI i 61,2% w grupie „siódmoklasistów”). Nie wszyscy rodzice są jednak takimi optymistami.
Porównując
wyniki
tegorocznych
badań
(2019)
do
rezultatów
badań
przeprowadzonych w 2015 r. należy zauważyć wzrost odsetka rodziców
„szóstoklasistów”, którzy są zaniepokojeni przyszłością swoich dzieci (z 25,7%
w 2015 do 33,4% w 2019).
 W zdecydowanej większości przypadków (67-84%) rodzice mają poczucie, że znajdują
„wspólny język” ze swoimi dziećmi. Jedynie co siódmy rodzic „szóstoklasisty” (13,7%)
i co dziesiąty rodzic uczniów klas VII SP i klas III gimnazjów (9,1% i 11,5%) przyznał, iż
coraz trudniej jest im rozmawiać ze swoim dzieckiem. W 2015 r. podobne opinie
wyraziło 2-krotnie więcej badanych (odpowiednio: 23,1%, 21,7%, 22,9%).
 Brak zaufania do własnego dziecka to przede wszystkim oznaka bezradności
rodziców związanych z częściową utratą kontroli nad postępowaniem własnych dzieci.
Oznacza również, że rodzice zdają sobie sprawę z tego, że ich dziecko może podejmować
różne ryzykowne zachowania, na które oni nie mają już realnego wpływu. W populacji
rodziców uczniów VI klas „podstawówek”, jedynie 7,9% badanych przyznaje, że nie ma
zaufania do swojego dziecka. Wśród rodziców „siódmoklasistów” odsetek ten istotnie
wzrasta – do 18,4%. W III klasach gimnazjum co dziesiąty badany rodzic potwierdza
brak zaufania do swojego dziecka (11,4%). W stosunku do wyników badań z 2015 r. aż
3-krotnie zwiększył się odsetek rodziców „siódmoklasistów”, którzy nie mają zaufania
do swojego dziecka (z 6,3% w 2015 do 18,4% w 2019). Należy jednak podkreślić, iż
zdecydowana większość respondentów ma zaufanie do własnych dzieci – 82% w kl. 6
SP, 71% w kl. 7 SP i 78% w 3 kl. G.
 W zdecydowanej większości przypadków (67-84%) rodzice mają poczucie, że znajdują
„wspólny język” ze swoimi dziećmi. Jedynie co siódmy rodzic „szóstoklasisty”
(13,7%) i co dziesiąty rodzic uczniów klas VII SP i klas III gimnazjów (9,1% i 11,5%)
przyznał, iż coraz trudniej jest im rozmawiać ze swoim dzieckiem. W 2015 r. podobne
opinie wyraziło 2-krotnie więcej badanych (odpowiednio: 23,1%, 21,7%, 22,9%).
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 Wśród rodziców polickich „szóstoklasistów” prawie 85% przyznało, że ustaliło
w swoim domu czytelne zasady dotyczące zachowania dziecka. Jedynie 5,9% badanych
stwierdziło, że takich reguł nie udało się jeszcze sformułować. Podobne odsetki rodziców
odnotowano także w dwóch pozostałych grupach respondentów tj. rodziców
„siódmoklasistów” oraz rodziców uczniów III klas gimnazjum (odpowiednio: 8,1% i 8%). Warto
podkreślić, iż w 2015 r. – co pokazały wyniki poprzednich badań (2015) – odsetki ten były
bardzo podobne i wynosiły odpowiednio: 6,8% wśród rodziców „szóstoklasistów”,
6,3% w grupie rodziców uczniów kl. VII SP oraz 9% w populacji rodziców
gimnazjalistów z kl. III. Jasne zasady dotyczące zachowania się dziecka są jednym
z kluczowych elementów systemu wychowawczego. Trudno jednak wyobrazić sobie
funkcjonowanie takiego systemu bez określenia konsekwencji, jakie pojawiają się w związku
z naruszeniem uzgodnionych zasad postępowania. W populacji rodziców uczniów
szóstych klas szkół podstawowych prawie 90% badanych (89,2%) przyznało, że ich
dzieci są świadome, jakie mogą być konsekwencje naruszenia przyjętych reguł.
Podobnie wysoki odsetek odnotowano wśród rodziców „siódmoklasistów” (86,7%)
oraz w grupie rodziców uczniów III klas gimnazjum (89%).
Jedynie 4,6% rodziców „trzecioklasistów” z polickich gimnazjów przyznało, że jego dziecko
nie wie jakie mogą być konsekwencje naruszenia ustalonych w domu norm zachowania.
W badaniu z 2015 r. odsetek ten był prawie 3-krotnie wyższy – 13,1%, co oznacza, że od
tego czasu zdecydowanie zmniejszyła się populacja rodziców, którzy nie ustalają ze
swoimi dziećmi konsekwencji, jakie wiążą się z naruszeniem ustalonych w domu zasad.
To bardzo ważna pozytywna zmiana będąca jednym z filarów skutecznej profilaktyki
domowej.
 Porównanie opinii rodziców nt. picia napojów alkoholowych przez ich dzieci
z deklaracjami samej młodzieży (na podstawie tegorocznych badań polickich nastolatków)
pokazuje, jak ograniczona jest w tym zakresie wiedza i orientacja rodziców. Do picia
alkoholu w ostatnich 12 miesiącach przyznaje się prawie 2/3 najstarszej badanej młodzieży tj.
63,9% (uczniów III kl. gimnazjum) – to jest prawie 5-krotnie więcej niż uważali rodzice !!!
W klasach VII SP to zróżnicowanie jest zdecydowanie największe. Do picia alkoholu w tej
grupie przyznaje się prawie połowa badanych nastolatków (47,5%) – to jest prawie 6 razy
więcej niż wynikałoby to z opinii rodziców !!!
Bardzo duże zróżnicowania pomiędzy opiniami rodziców i faktycznymi zachowaniami
nastolatków odnotowano także w najmłodszej badanej grupie tj. wśród „szóstoklasistów”
uczących się w szkołach podstawowych. Co piąty z nich (20,4%) przyznał, iż pił alkohol w
ciągu ostatnich 12 miesięcy. W opinii rodziców takich uczniów jest prawie 2,5-krotnie
mniej. Wyniki te jednoznacznie wskazują, iż zdecydowana większość rodziców nie jest
świadoma ryzykownych zachowań swoich dzieci związanych z piciem alkoholu.
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 W badaniu rodziców „szóstoklasistów” tylko 1% respondentów przyznał, że jego dziecko
upiło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W grupie rodziców „trzecioklasistów”
z polickich gimnazjów – jedynie 2,4% badanych potwierdziło, że ich dziecko upiło się
w ost. 12 miesiącach. W populacji „siódmoklasistów” żaden z rodziców nie stwierdził, że
jego dorastające dziecko upiło się w ostatnim roku.
Porównując te dane do wyników tegorocznych badań polickich nastolatków odkrywamy
ogromne dysproporcje pomiędzy opiniami rodziców a rzeczywistym obrazem, jaki
wyłania się z deklaracji samej młodzieży. Do upicia się w ostatnich 12 miesiącach
przyznało się prawie 30% uczniów III kl. gimnazjum – to jest wielokrotnie więcej (ponad
12 razy) niż twierdzili rodzice badanych nastolatków !!! W kl. VII SP to zróżnicowanie
jest jeszcze większe ponieważ ani jeden rodzic „siódmoklasisty” nie zadeklarował, że
jego dziecko upiło w ostatnim roku. Do upicia się w tym okresie przyznało się 18,1%
uczniów (18 razy więcej). W ostatnim roku upiło się 5,2% badanych „szóstoklasistów” - to
jest 5 razy więcej - niż sądzili rodzice (1%).
 Porównując wyniki badań polickich gimnazjalistów, a zwłaszcza „trzecioklasistów”, dotyczące
używania przez nich narkotyków w okresie ostatnich 12 miesięcy z opiniami, jakie w tej
samej sprawie przedstawiali ich rodzice - należy podkreślić ogromną dysproporcję jaka
występuje w tym kontekście. W opinii rodziców po marihuanę sięgało jedynie 3,5%
nastolatków z tej grupy. W badaniach przeprowadzonych bezpośrednio z tą frakcją
młodzieży do używania marihuany przyznał się co siódmy „trzecioklasista” (14,3%) – to
jest ponad 4 razy więcej. W klasach VII SP ani jeden z badanych rodziców uczniów nie
stwierdził, że jego dziecko w ciągu ostatniego roku używało marihuany.
Porównując te dane z wynikami badań samej młodzieży (uczniów kl. VII SP) możemy
zauważyć bardzo istotną różnicę. Do używania marihuany w ostatnich 12 miesiącach przyznał
się co szesnasty badany „siódmoklasista” (5,9%). W klasach VI szkół podstawowych tylko
1% rodziców stwierdziło, że ich dziecko w ostatnim roku używało narkotyków. Obraz ten
jest zgodny z rzeczywistością, jaka wyłania się z badania młodzieży. W tej grupie
nastolatków tylko 1,5% uczniów przyznało się do używania marihuany w ost. roku.
 Siedmiu na dziesięciu rodziców „szóstoklasistów” (70%) uważa, że ich dzieci mogą
łatwo zdobyć papierosy, kupując je w sklepach na terenie miasta. Co ciekawe - w grupie
rodziców „siódmoklasistów” odsetek ten jest istotnie niższy – wynosi 54%. Prawie ¾ rodziców
gimnazjalistów (74,4%) jest przekonanych, że niepełnoletnia młodzież może łatwo kupić
w Policach papierosy. Badani rodzice przyznali również, że ich dzieci mogą łatwo kupić
e-papierosy. Taki pogląd wyraziło 2/3 respondentów w grupie rodziców
„szóstoklasistów” (66%) i co drugi rodzic „siódmoklasisty” (50%). W populacji rodziców
gimnazjalistów (uczniów kl. III) takiego zdania było 68,6% respondentów.
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 Prawie sześciu na dziesięciu rodziców uczniów VI klas SP stwierdziło, że niepełnoletnia
młodzież w Policach może z łatwością zdobyć piwo (58%). Podobnie, jak w przypadku
papierosów nieco niższy odsetek badanych podzielających tę opinię odnotowano w populacji
rodziców „siódmoklasistów”. Co drugi z nich był podobnego zdania (46,9%). W grupie
rodziców uczniów III klas gimnazjum dokładnie taki sam odsetek badanych, jak w przypadku
e-papierosów (68,6%) uznał, że łatwo dostępne dla ich 16-letnich dzieci jest w Policach piwo.
Bardzo wysokie są również odsetki badanych, którzy przyznają, iż ich 13-16 letnie
dzieci mogą z łatwością kupić wódkę. Tak uważa czterech na dziesięciu rodziców
„szóstoklasistów” (41%) i niemal tyle samo rodziców „siódmoklasistów” (39,6%). Podobnego
zdania jest także co drugi rodzic 16-latka kończącego III klasę gimnazjum (53,5%). To bardzo
niepokojąca sytuacja wymagająca podjęcia zdecydowanych działań edukacyjnointerwencyjnych adresowanych do polickich sprzedawców.
 Co trzeci rodzic ucznia VI klasy SP oraz czterech z dziesięciu badanych rodziców
gimnazjalistów jest zdania, że ich dziecko bez większych problemów może w Policach
zdobyć różne narkotyki (odpowiednio: w kl. VI SP – 34% i w kl. III G – 40,7%). Co trzeci
badany w tych frakcjach przyznał, że nie ma orientacji w tym zakresie. Również w przypadku
dostępności dopalaczy odnotowano wysokie odsetki rodziców przekonanych o łatwej
możliwości ich zdobycia przez nastolatków. Średnio co czwarty rodzic „szóstoklasisty” i co
trzeci wychowujący 16-letniego gimnazjalistę przyznał, że w jego opinii dopalacze są łatwo
dostępne dla polickich nastolatków (odpowiednio: w kl. VI SP – 28% a w kl. III G - 36,1).
 Porównując wyniki badań z 2011 i 2015 r. do rezultatów tegorocznych badań (2019) należy
podkreślić kilka istotnych zmian, jakie odnotowano w sferze dostępności substancji
psychoaktywnych dla niepełnoletniej młodzieży na przestrzeni ostatnich 8 lat. Przede
wszystkim warto zauważyć wyraźny wzrost populacji rodziców uczniów III kl.
gimnazjum, którzy wyrazili opinię, że ich dziecko mogłoby łatwo kupić narkotyki w
Policach. W 2011 r. uważał tak co czwarty rodzic w tej grupie respondentów (26,8%), w 2015
co trzeci badany (33,8%) a obecnie tj. w 2019 r. taką opinię ma już ponad 40% rodziców
polickich 16-latków kończących naukę w gimnazjum (40,7%) !!! Co ciekawe, w opinii
tych samych rodziców – w ciągu ostatnich 4 lat – nie zwiększyła się dostępność
dopalaczy (w 2015 r. za łatwo dostępne uważało je 33,1% badanych, zaś w roku 2019 36,1%). Wśród rodziców uczniów VI kl. SP również odnotowano istotną zmianę
w tym zakresie. W 2011 co czwarty badany rodzic 12-13 latka (27,5%) deklarował łatwą
dostępność narkotyków dla polickiej młodzieży, cztery lata później w 2015 r. odsetek ten
zmniejszył się do niecałych 20% a następnie w roku 2019 ponownie wzrósł aż do poziomu
34% !!! W grupie rodziców „siódmoklasistów”(w poprzednich badaniach byli to rodzice
uczniów I klas gimnazjum) między 2015 i 2019 r. nie odnotowano istotnych zmian – średnio
co piąty badany respondent (w 2015 – 19,5% zaś w 2019 – 18,8%) uważał, że jego 13-14
letnie dziecko mogło łatwo zdobyć w Policach narkotyki.
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Sześciu na dziesięciu rodziców nastolatków – w każdej z badanych grup - stwierdziło, że
nic nie słyszało o szkolnym programie profilaktyki (63,7% w kl. VI SP, 61,8% w kl. VII
SP i 58,5% w kl. III G). W grupie rodziców „siódmoklasistów” oraz „trzecioklasistów”
kończących naukę w polickich gimnazjach jest to wyraźnie gorszy wynik niż w badaniach
z 2011 r., kiedy to jedynie 2-5% rodziców stwierdziło, że nic nie słyszało nt.
wspomnianego programu, a zdecydowana większość miała w tej sprawie ogólną
orientację. Niestety już w roku 2015 wyniki badań wyraźnie wskazywały, iż zdecydowana
większość badanych (od 46% do 63%) nigdy nie słyszało o takim programie. Co czwarty
rodzic „szóstoklasisty” (24,5%) i gimnazjalisty z III kl. (26,8%) a także co trzeci rodzic
„siódmoklasisty” (32,6%) przyznał, że „coś” słyszał na temat takiego programu, ale były to
tylko ogóle informacje. Jedynie co ósmy rodzic „szóstoklasisty” (11,8%) i co siódmy
rodzic „trzecioklasisty” z polickiego gimnazjum (14,6%) przyznał, że nie tylko słyszał
o szkolnym programie profilaktyki ale także poznał jego główne cele i założenia.
Wyniki te pokazują, iż w okresie ostatnich 8 lat szkolne programy profilaktyki zostały
w znacznym stopniu zmarginalizowane a informacje nt. ich realizacji docierały wyłącznie
do tych rodziców, którzy bardzo interesowali się różnymi działaniami szkoły.



Prawie połowa rodziców „szóstoklasistów” oraz rodziców uczniów III klas
gimnazjum przyznało, iż w szkole, w której uczy się ich dziecko w ciągu ostatniego
roku były realizowane „jakieś” zajęcia dla uczniów, związane z profilaktyką
problemów alkoholowych (odpowiednio: 49,5% w grupie rodziców uczniów VI kl. SP
oraz 46,4% wśród rodziców uczniów III kl. Gimnazjum). Podobnego zdania było sześciu
na dziesięciu rodziców „siódmoklasistów” (59,8%). Co siódmy badany rodzic ucznia VI
klasy szkoły podstawowej (14,9%) stwierdził, że w klasie, w której uczy się jego dziecko
nie były realizowane żadne zajęcia profilaktyczne dot. problemów związanych
z piciem alkoholu przez młodzież. Podobną opinię wyraził również co dziesiąty rodzic
siódmoklasisty (9,8%) i ucznia III kl. gimnazjum (9,5%).



Co drugi z rodziców polickich gimnazjalistów przyznał, że w szkole, w której uczy się
jego dziecko w okresie ostatniego roku były realizowane zajęcia profilaktyczne dot.
przeciwdziałania używaniu narkotyków przez młodzież (53,6% w kl. III G). Zbliżony
odsetek badanych odnotowano również w grupie rodziców szóstoklasistów (55,4%).
Sześciu na dziesięciu rodziców siódmoklasistów, podobnie, jak w przypadku zajęć
profilaktycznych dot. problemu picia alkoholu przez młodzież deklarowało również, że ich
dzieci uczestniczyły w programach profilaktycznych dot. zapobiegania używaniu
narkotyków (59,8%). To ważne, że tak znaczne grupy rodziców dostrzegają ww.
działania, ponieważ są one także okazją, aby porozmawiać na ten temat w gronie
rodzinnym.
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Jak wynika z opinii rodziców uczniów VI klas SP problem agresji i przemocy
rówieśniczej – jako temat działań profilaktycznych realizowanych w szkole – był nieco
częściej dostrzegany przez rodziców „szóstoklasistów”, niż zajęcia profilaktyczne dot.
problemów alkoholowych. Ponad połowa badanych w tej grupie (56,4%) przyznała, że w
szkole w której uczy się ich dziecko były realizowane specjalne programy dla uczniów
poświęcone ww. zjawisku. Warto podkreślić, iż odsetek ten jest nieco wyższy niż w
przypadku percepcji działań profilaktycznych dot. problemów alkoholowych (56,4%
vs. 49,5%), jednak nie jest to różnica istotna statystycznie. Również co drugi rodzic
gimnazjalisty uczącego się w kl. III potwierdza, że w szkole jego dziecka w ostatnim
roku odbywały się zajęcia profilaktyczne skoncentrowane na problemie agresji i przemocy
rówieśniczej (tak uważa 52,4%). Najwyższy odsetek rodziców, którzy stwierdzili, że w
szkole, w której uczy się ich dziecko były prowadzone zajęcia profilaktyczne dot.
zjawiska przemocy i agresji wśród młodzieży odnotowano w grupie rodziców
„siódmoklasistów” (62%). Jedynie 7,6% respondentów w tej frakcji badanych było
przeciwnego zdania twierdząc, że w szkole jego dziecka nie były prowadzone żadne
zajęcia profilaktyczne dot. problemu przemocy i agresji rówieśniczej oraz przeciwdziałania
narkomanii. W badaniu odnotowano również wysokie odsetki rodziców, którzy nie
mieli orientacji w ww. kwestii i nic nie wiedzieli o realizowanych przez szkołę
działaniach profilaktycznych. Średnio co trzeci rodzic, w każdej badanej frakcji
wyraził tego typu wątpliwość (zaznaczając odpowiedź „trudno powiedzieć”). W tym
kontekście poważnym wyzwaniem dla szkół jest dotarcie do jak najszerszej grupy
rodziców z informacją, że w szkole realizowane są takie działanie wraz z rekomendacją,
aby rozszerzyć je także o porozmawiać na ten temat z dzieckiem również w domu. Dobrą
formą takiego dotarcia byłoby zaproszenie rodziców do udziału w jakiejś części tego typu
działań.



Tylko co siódmy rodzic „szóstoklasisty” (14,9%) przyznał, że w ciągu ostatnich 12
miesięcy - w szkole, w której uczy się jego dziecko odbywały się specjalne zajęcia dla
rodziców (z udziałem specjalisty np. psychologa, terapeuty) dotyczące problemów
związanych z piciem i upijaniem się młodzieży. O połowę niższy odsetek badanych,
którzy potwierdzili, że szkole ich dziecka odbywały się tego typu zajęcia profilaktyczne dla
rodziców odnotowano wśród rodziców siódmoklasistów (7,7%). Niemal połowa
badanych w obu wspomnianych frakcjach miała w tej sprawie przeciwne zdanie
twierdząc, że takich zajęć nie było (odpowiednio: 48,5% wśród rodziców
„szóstoklasistów” i 49,5% w grupie rodziców „siódmoklasistów”). Wśród rodziców
gimnazjalistów (z kl. III) podobną opinię wyraziło 39,3% badanych a niecałe 12%
potwierdziło realizację takiego programu. Zbliżone wyniki odnotowano także w zakresie
percepcji zajęć profilaktycznych dla rodziców dot. problemu używania narkotyków przez
młodzież oraz zjawiska przemocy i agresji rówieśniczej wśród nastolatków.
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